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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)

 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Αριθμ. 15813/870

1)   Ο Δήμος Ιωαννίτων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι−
σμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙ−
ΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ», προϋπολογισμού 654.000,00 €. Το έργο 
ανήκει αποκλειστικά στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό 526.129,36 (δεν περιλαμβάνεται η δαπά−
νη της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.).

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη που έχει συ−
νταχθεί σύμφωνα με υπόδειγμα, μελέτη έργου, το έντυπο 
προσφοράς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία) από την 
έδρα της υπηρεσίας Κωλέττη 14, Ιωάννινα, μέχρι την 7η 
Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30μ.μ. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα 
διακήρυξης τύπου «Β». Για την παραλαβή των τευχών και 
του εντύπου προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν 
την απόδειξη κατάθεσης ποσού 20,00 € υπέρ του Δήμου 
Ιωαννιτών από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ιωαν−
νιτών, Καπλάνη 11 όροφος 1ος (ώρες Λειτουργίας: 9:00 
π.μ. − έως 13:30 μ.μ). Επίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
αναλάβει με δική του δαπάνη και επιμέλεια την αναπαρα−
γωγή των τευχών. Τέλος οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν 
να ενημερώνονται σχετικά στην ηλ. Διεύθυνση του δήμου: 
www.ioannina.gr, καθώς και στο τηλέφωνο 26510−83881, 
FAX επικοινωνίας 26510−83882, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Χρήστος Καραγιαννίδης.

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η Μαρτίου 2013, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παραλαβής προ−
σφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Ν. 3669/2008. Για τυχόν επαναληπτική Δημοπρασία θα 
γίνει ενημέρωση με τηλεομοιότυπο και νέα δημοσίευση.

4) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
4.1 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, 2η και 3η τάξη εντός 
και εκτός Νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα−
τάλογοι 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 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο−
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα−
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν−
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%.

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.

5) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.523,00 Ευρώ 
(ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μελέτης) και ισχύ 
τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύρς 
των προσφορών είναι έξι μήνες. Σε περίπτωση που το 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι 
μεγαλύτερο του ορίου 12%, προκειμένου να υπογραφεί 
η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στο Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

6) Το έργο χρηματοδοτείται από: 1) το επιλέξιμο ποσό 
από το «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ − ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 −2013/ΣΥΓΧΡΗΜΑ−
ΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και 2) το μη επιλέξιμο ποσό από τον Δήμο 
Ιωαννιτών. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

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

8) Ο Διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπεται 
από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008
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«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατα−
σκευής δημόσιων έργων», του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 3263/2004 «Μει−
οδοτικό σύστημα ανάθεσης Δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις», του Ν. 2052/92, του Ν. 2229/94 «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις» 
του Ν. 2940/2001, του Ν. 2338/95, του Ν. 2372/96, τα 
Π.Δ. 472/85,609/85, 171/87, 286/94, 368/94, 402/96 και οι 
εγκύκλιοι και κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν 
ή εκδίδονται σε εξουσιοδότησή τους καθώς και κάθε 
άλλη σχετική διάταξη που ισχύει σήμερα. 

 Ιωάννινα, 20 Φεβρουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΦΙΛΙΟΣ

F
(2)

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 

  Αριθμ. οικ. Δ.Σ 138

  Το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας έχοντας υπόψη την ισχύ−
ουσα νομοθεσία και βάσει της υπ’ αριθμ. 3938/28−02−2011 
απόφασης του Διοικητή της 5ης Υ.Πε. και την 14/27−
07−2012 πράξη του Ενιαίου Δ.Σ., θα επαναπροκυρήξει 
διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια 
και Εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου 16 τομών 
τύπου Α» με κριτήριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές. Ο 
προϋπολογισμός δαπάνης για τον ανωτέρω διαγωνισμό 
ανέρχεται στις 450.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16−04−2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία του Γ.Ν. Θηβών, 
θέση Κουμέρκι, Θήβα, από την αρμόδια επιτροπή. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού−
μενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 
15−04−2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη 
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσ−
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας στη διεύθυνση (www.
dypethessaly.gr).

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης εστάλη στις 20−
02−2013 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
στον Ελληνικό Τύπο για δημοσίευση στις 21−02−2013 
και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση 
στις 22−02−2013. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών στο 
τηλέφωνο 22623−50115 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Θήβα, 19 Φεβρουαρίου 2013

Ο Διοικητής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΜΗΣ 

F
(3)

    ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

  Αριθμ. 3786 

 1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΔΕΙ−
ΞΗ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩ−
ΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, με προϋπολογισμό 129.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία 102.657,29 με προϋπολογισμό 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό−
βλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, μέχρι 
τις 14−03−2013, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που 
θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα 
Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟ−
ΜΙΑΣ, οδός Πλ. Μ. Κατσαμάνη, Πληροφορίες Κ. Δασκα−
λάκη τηλ.: 2813 400652. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα 
χορηγείται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. (Σε 
περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζό−
μενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που 
θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προ−
σφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 
€. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά 
σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα, 
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 19 Μαρτίου, ημέ−
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία 
εργασιών (περίπτ. άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)). Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστα−
μένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gr.

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, δηλαδή τάξεις στην 
κατηγορία Α2 ή 1η, τάξεις ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (εντός και εκτός 
Νομού) ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που 
έχει έδρα και νομό επιλογής το Ηράκλειο στην κατηγορία.

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων στην τάξη Α1 ή Α2 ή 1η του Μ.Ε.ΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που έχει έδρα και Νομό επιλογής το Ηρά−
κλειο, με τις προϋποθέσεις 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 2.053,15 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω−
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες.

6. Το δημοπρατούμενο έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007−2013 και 
έχει εγγραφεί στη ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 2012ΕΠ00280107. 
Προκαταβολή θα χορηγηθεί.

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

  Γάζι, 19 Φεβρουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
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(4)
    ΠΑΝΤΕΙΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Αριθμ. Διακ. 2013  

 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών με την υπ’ αριθμ. 520/15−2−2013 απόφαση 
του Πρύτανη ματαίωσε τον προκηρυχθέντα Δημόσιο 
Ανοιχτό Διαγωνισμό με αριθμ. Διακήρυξης 01/2013 και 
με αριθ. Πρωτ. 306/29−1−2013 και επαναπροκηρύσσει 
Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του κα−
τεπείγοντος, λόγω λήξης της σχετικής συμβάσεως στις 
31/12/2012, και της παράτασης αυτής στις 28/2/2013, με 
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο−
ρά, για τη μίσθωση κλινών ξενοδοχείου για την κάλυψη 
στεγαστικών αναγκών έως 95 φοιτητών του Παντείου 
Πανεπιστημίου, για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 
και συγκεκριμένα απο την υπογραφή της συμβάσεως 
μέχρι 31/12/2014, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπά−
νης 1.220.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5% και 
τελών παρεπιδημούντων 0,5%, η οποία θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 0813.02 του τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύ−
ματος των οικονομικών ετών 2013 και 2014 με το ποσό 
των 610.000,00 € ετησίως, αντίστοιχα και σύμφωνα με 
τους όρους της διακήρυξης. Η ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού είναι 14/3/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% επί της προϋπολο−
γιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. Υπάρχουν ειδικές προδια−
γραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση είναι από τον τακτικό προϋπολογι−
σμό ΚΑΕ 0813.02, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93746/ΙΒ/14−
8−2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων – Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: Β4Γ19−Τ58). 

Η πληρωμή αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστα−
σης των φοιτητών στα δωμάτια και αποδεικνύεται με 
βεβαίωση του Εκμισθωτή και ονομαστικό τιμολόγιο. Η 
πληρωμή του Εκμισθωτή θα γίνει με βάση τις διατάξεις 
του νόμου περί δημόσιου λογιστικού, που διέπουν το Πα−
νεπιστήμιο, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται στο 
όνομα του εκμισθωτή βάσει των δικαιολογητικών που θα 
υποβάλονται στα γραφεία του Παντείου Πανεπιστημίου, 
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, την τελευταία ημέρα κάθε 
μήνα, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Δια−
κήρυξη δίδονται στο τηλ. 210−920.1441−2 και στο φάξ 
210−9238702, αρμόδιοι υπάλληλοι: Παπαθανασοπούλου 
Βαρβάρα, Λιάμης Κλεάνθης, στο Τμήμα Προμηθειών, 
διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 136, T.K. 176 71, Καλλιθέα, 
Αθήνα.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ

F
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      Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΧΑΡΩΣ

Αριθμ. 123 

   Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ζαχάρως προκηρύσσει ανοι−
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 

του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ» προϋπολογισμού 
δαπάνης με ΦΠΑ 4.900.000,00 € με χρηματοδότηση από 
τα Ελληνικά Πετρέλαια (4.500.000,00€) και ίδιους πό−
ρους ΔΕΥΑΖ (400.000,00€).

Οι κατηγορίες εργασιών του έργου με αντίστοιχο 
προϋπολογισμό (με ΕΟ και ΓΕ, απρόβλεπτα και απο−
λογιστικά) και οι καλούμενες τάξεις πτυχίων φαίνονται 
στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ−
ΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΕΔΡΑ 
ΑΝΕΞΑΡ−
ΤΗΤΩΣ 
ΝΟΜΟΥ

ΕΔΡΑ ή 
ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΝΟΜΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
τον ΝΟΜΟ 

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙ−
ΣΗ ΟΡΙΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΟΙ−
ΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
(άρθρο 16 
§10 του Ν. 
3669/08)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ΕΡΓΑ 757.979,81 2η – 3η 2η – 3η – 4η 1η

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ−
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΡΓΑ (ΚΥΡΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 

2.357.581,93 3η – 4η 3η – 4η – 5η

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡ−
ΓΑΣΙΑΣ ΝΕ−
ΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, 
ΣΤΕΡΕΩΝ & 

ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ−
ΒΛΗΤΩΝ

791.622,91 2η – 3η 2η – 3η – 4η 1η

ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙ−
ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΔΡ. 

& Η/Μ
23.815,35

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με επί μέρους ποσο−
στά έκπτωσης (αρθρο 6 N. 3669/08 (ΚΔΕ))

H δημοπρασία θα γίνει την 9/4/2013 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Πνευμα−
τικό Κέντρο Ζαχάρως ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ−
ουν οι διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν. 3263/2004, Π.Δ. 609/85, 
Π.Δ. 410/95, Π.Δ. 171/87, Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 78.620,00 € με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης.

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ−
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ−
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες.

΄Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.
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Πληροφοριες στα γραφεια της ΔΕΥΑ Ζαχάρως Μπά−
μης Γεώργιος (τηλ. 2625033005) τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

  Ζαχάρω, 20 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΗΣ 

F
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    ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ−ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αριθμ. 2.521

  1. Ο Δήμος Διρφύων−Μεσσαπίων, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ 
ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕ−
ΖΩΤΗ, Τ.Δ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ», με 
συνολικό δημοπρατούμενο προϋπολογισμό 1.697.368,90 
ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών 
των Οικοδομικών με δημοπρατούμενο προϋπολογισμό 
1.697.368,90 ΕΥΡΩ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% 
και απρόβλεπτα 15%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, Γενική Συγγραφή Υποχρε−
ώσεων, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Διακήρυξη και 
οικονομική προσφορά) από την έδρα της υπηρεσίας: 
Αβάντων 18, Ψαχνά Ευβοίας, Τ.Κ. 34.400, μέχρι και την 
7/03/2013, ημέρα Πέμπτη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από την Γ.Γ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2228350200,210 και 211, 
FAX επικοινωνίας 2228023844, αρμόδια υπηρεσία για 
επικοινωνία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η/03/2013, ημέρα 
Τρίτη με ώρα λήξης παραλαβής την 10.00 π.μ. και με το 
σύστημα υποβολής προσφορών των επί μέρους ποσο−
στών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 1) ημεδαποί διαγωνι−
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι:

Εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−

χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 3η έως και την 4η τάξη και έχουν 
έδρα εντός Νομού ή σε όμορο Νομό ή γενικώς, για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών.

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων στην τάξη 2 (2ης) του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κα−
τηγορίας Οικοδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας).

2) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά−
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 34.047,54 (€) ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον (7) επτά ημερολογιακούς μήνες, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ−
ος των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακούς μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ−
γράμματος ΕΣΠΑ /ΠΕΠ «Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας− 

Ηπείρου 2007−2013», με συμμετοχή του Διαρθρωτικού 
Ταμείου ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προκαταβολή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4093/12−11−2012 (ΦΕΚ 222 Α). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων − Μεσσαπίων. 

 Ψαχνά, 20 Φεβρουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ

F
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    ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

  Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγω−
νισμό για την ανάθεση του έργου «Αποχέτευση και κα−
τάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Βράχας» με 
προϋπολογισμό 720.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει κατασκευή εσω−

τερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Τ.Κ. 
Βράχας του Δήμου Καρπενησίου καθώς και η κατασκευή 
σηπτικού και απορροφητικού βόθρου για την διάθεση 
των λυμάτων.Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν 
είναι:

Α) Κατασκευή αγωγού διατομής Φ200mm−Φ315 mm 
συνολικού μήκους 4.900 μ. περίπου.

Β) Κατασκευή σηπτικής δεξαμενής στεγανής από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή απορροφητικού 
βόθρου ο οποίος αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των 
επεξεργασμένων λυμάτων για την υπεδάφια διάθεσή 
τους.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών.

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 
573.027,58 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό−
βλεπτα) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στις 573.027,28 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προμηθευθούν θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) από τον Δήμο Καρπενησίου, οδός Ύδρας 6, ΤΚ 
36100 μέχρι τις 7/3/2013 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2237350077, FAX επικοι−
νωνίας 2237350072, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω−
νία Βασίλειος Μαντέκας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/3/2013. ημέρα Τρί−
τη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) 
στο Δημαρχείο Καρπενησίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημε−
ρομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά 
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 
π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύ−
τερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
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περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

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

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο−
βληθεί με το σύστημα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩ−
ΣΗΣ του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο 
ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις 1η, 
2η και 3η για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

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.Ε.Π.

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.

2.2 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.

2.3 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.

2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων στις 
τάξεις 1η, 2η, 3η με τους περιορισμούς περί κατωτάτων 
ορίων του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

2.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή−
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο−
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων.

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.460.55 € και ισχύ 
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα 

διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών 
αυτής).

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινο−
πραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου ΟΚΤΩ (8) μήνες.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠ−

ΠΕΡΑΑ 2007−2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) 
ΕΝΑΡ.2011ΣΕ07580199 της ΣΑΕ 0758

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

  Καρπενήσι, 15 Φεβρουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
(8)

    ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  Αριθμ. 5149 

 Ο Δήμος Γρεβενών διακηρύττει ότι στις είκοσι έξι 
(26) Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα συνεδριά−
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών 
(Δνση: πλ. Ελευθερίας 1, 51100 Γρεβενά) θα διεξαχθεί με 
ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών ερ−
γασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφω−
να με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθη−
κε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, 
N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, 
Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, 
Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σή−
μερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της πράξης με τίτλο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» είναι 176604 και 1ο υποέργο αυτής είναι 
το εν λόγω έργο με τίτλο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙ−
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών έργων, με προϋ−
πολογισμό 51.968,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων, με προϋπολογισμό 16.038,59 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
57/2009 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γρεβε−
νών, ανέρχεται στο ποσό των 68.006,72 ΕΥΡΩ (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 92.000,00 
ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη 
γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή−
μου Γρεβενών, (Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη –Διοικητήριο 2ος 
όροφος), μέχρι τις 21−3−2013.
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Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

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:

− Για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, στις τάξεις Α1, 
Α2 και 1η.

− Για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ), 
στις τάξεις Α1, Α2 και 1η.

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.

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. 
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.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.370,00 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Γρεβενών. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ−
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό−
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δεκαοκτώ 
(18) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτι−
κή Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 − 2013» με ποσοστό συγ−
χρηματοδότησης 75,00% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25,00% 
από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 2012ΣΕ28280174)

Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμ−
φωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν−
διαφερόμενοι από τη γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου (τηλ.: 24623−53235 Φαξ: 24623−
53243), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Γρεβενά, 20 Φεβρουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

F
(9)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Αριθμ. 16068/6126 

 1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη−
τας Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΛΑΜΩΝ ΓΗΡΟ−
ΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ»

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 4.600.000,00 
Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

To έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες:
Α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 

2.273.557,69 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Β) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογι−
σμό 1.427.240,75 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας, οδός 
Μάρκου Μουσούρου 15, μέχρι τις 14/3/2013.

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813 410264, FAX επικοι−
νωνίας 2810 342295 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω−
νία, Μ. Καρδαμάκη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/3/2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ με το σύστημα προσφορών με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
Ν.3669/2008 «κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθε−
σίας κατασκευής δημοσίων έργων». 

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

νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Τρίτη, 
Τέταρτη και (Πέμπτη εντός Νομού) στην κατηγορία Οι−
κοδομικά και τάξη Δεύτερη, Τρίτη και Τέταρτη στην 
κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά 
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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 Ελληνι−
κού 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. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 74.015,97 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ−

μα ‘Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007− 2013’ συγχρημα−
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου 2007−2013 και από Εθνικούς πόρους.

Προκαταβολή δύναται να δοθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 

την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης.

  Ηράκλειο, 20 Φεβρουαρίου 2013

Ο Aντιπεριφερειάρχης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ

F
(10)

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Αριθμ. 1115

  Η Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο−
χέτευσης Χαλκίδας «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» προκηρύσσει ανοιχτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάδειξη προμηθευτή οικοδομικών υλικών, 
αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες 
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. οικονομικού έτους 2013 και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η διεξαγωγή της 
δημοπρασίας, η αποσφράγιση των προσφορών και η 
ανακήρυξη του μειοδότη θα γίνουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι εκατόν δώ−
δεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα τρία ευρώ (112.253,00 
€), χωρίς Φ.Π.Α.

Αναλυτικότερα περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 
1114/2013 Διακήρυξη, την οποία μπορείτε να λάβετε τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών 
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14η Μαρτίου 2013, ημέ−
ρα Πέμπτη στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οδός Νεοφύτου 
69 – Χαλκίδα, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 
την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ. ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ασύμφορος για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα επαναληφθεί την επό−
μενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, ήτοι στις 21 του 
μηνός Μαρτίου του έτους 2013.

Η παραλαβή των τευχών Διακήρυξης θα γίνεται κα−
τόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων στο Πρωτόκολλο 
της Υπηρεσίας.

Η αίτηση για την παραλαβή των τευχών μπορεί να 
υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα του Διαγω−
νισμού. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα τα τεύχη, η πα−
ράδοσή τους από την Υπηρεσία θα γίνεται εντός 2 
ημερών το αργότερο.

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

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί 
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης των υλικών για τα οποία 
συμμετέχει στο διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ., ήτοι ποσού έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ 
και πενήντα έξι λεπτών (6.903,56 €) για το σύνολο των 
ζητούμενων υλικών. 

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών 
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και στο τηλέφωνο 2221061317, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Χαλκίδα, 20 Φεβρουαρίου 2013

  Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ 
F

(11)
    ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

  Αριθμ. 4879

Ο   Δήμος Νάουσας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την 
με αρ. 55/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νά−
ουσας μετατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής του δημό−
σιου διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 3−5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ−
ΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, Ν. 
ΗΜΑΘΙΑΣ» που είχε προγραμματιστεί να διενεργηθεί 
την 5η Μαρτίου του 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, 
(όπως είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE/S S10, 15−1−2013, 12606−2013−EL)), 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Διακηρύξε−
ων Δημοσίων Συμβάσεων, αρ. 23/18−1−2013), στην εφημε−
ρίδα ΚΕΡΔΟΣ (αρ. φύλλου 8232/15−1−2013 και στη σελίδα 
46), στην εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (αρ. φύλλου 
10705/15−1−2013 σελ. 15), στην εφημερίδα ΛΑΟΣ (αρ. φύλ−
λου 10642/15−1−2013 σελ. 10), στην εφημερίδα ΗΜΗΡΕΣΙΑ 
(αρ. φύλλου 8431/15−1−2013 σελ. 11), στην εφημερίδα ΠΑ−
ΡΑΤΗΡΗΤΗΣ (αρ. φύλλου 658/18−1−2013 σελ. 14) και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr).

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής φακέλου εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με 
το άρθρο 12.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλό−
γου − Α΄ Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
ορίζεται η 18η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12.00 μμ, τοπική ώρα Ελλάδος [GMT+2].

Η εν λόγω μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής φα−
κέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ως άνω διαγωνι−
σμού κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ετοιμαστούν 
κατάλληλα οι απαιτούμενοι φάκελοι εκδήλωσης ενδια−
φέροντος των ενδιαφερόμενων.
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Η παραλαβή της αναλυτικής Προκήρυξης Ανταγωνιστι−
κού Διαλόγου − Α΄ Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδι−
αφέροντος του διαγωνισμού θα γίνεται μέχρι και δέκα 
πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την λήξη της 
νέας προθεσμίας, φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
ήτοι έως και 2 Απριλίου και ώρα 14:30, από τα γραφεία 
του Δήμου Νάουσας, (Υπεύθυνη για την διάθεση του 
τεύχους: Μαρία Κάρτα) Δ/νση Δημαρχίας 30, Νάουσα Ν. 
Ημαθίας, ΤΚ 59200, τηλ. 2332350358. Αντίτιμο: δωρεάν. 
Για την παραλαβή της προκήρυξης προσκομίζεται απλή 
εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη 
και του ενδιαφερομένου.

Η παρούσα ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας 
υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απε−
στάλη:

α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
την 20η Φεβρουαρίου 2013.

β) στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Ελληνικής Κυβερνήσεως: την 20η Φε−
βρουαρίου 2013. 

γ) στον Ελληνικό Τύπο: την 20η Φεβρουαρίου 2013.

  Νάουσα, 20 Φεβρουαρίου 2013 

Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

F
(12)

    ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Αριθμ. (ΤΔ−07/13)

1.     Ο διαγωνισμός αφορά την ανάθεση του καθαρισμού 
των σταθμών−αποβαθρών−τεχνικών δωματίων−γραμμής 
του συστήματος της γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ, για διά−
στημα τεσσάρων (4) μηνών.

3. Δεκτά στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που από το καταστατικό 
τους προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσι−
ών στον παρόντα διαγωνισμό εντάσσεται στον εταιρικό 
τους σκοπό.

1) έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα 
με την ελληνική νομοθεσία.

2) έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

3) έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τη 
νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμ−
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/97.

4) Αποτελούν κοινοπραξίες ή συμπράξεις μεταξύ των 
παραπάνω εταιρειών, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις 
1, 2 και 3 ανωτέρω με οποιονδήποτε συνδυασμό.

Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να 
συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος μιας και μόνο κοινοπραξίας/σύμπραξης.

3. Προκειμένου να δοθεί στους διαγωνιζόμενους η 
δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη για το τόπο και 

το είδος των εργασιών, πριν από την υποβολή των προ−
σφορών τους, θα διοργανωθεί επίσκεψη στις εγκατα−
στάσεις της ΣΤΑ.ΣΥ, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 
και ώρα 10.00. Ως σημείο συνάντησης ορίζεται η Δ/νση 
Εκμετάλλευσης της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ/ΗΣΑΠ, οδός Αθηνάς 67, 
2ος όροφος (Μπέτσης Ι., τηλ. 210−3293232).

Για τον λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώ−
σουν δικαίωμα συμμετοχής στην επίσκεψη αυτή επικοι−
νωνώντας με τα γραφεία της ΣΤΑ.ΣΥ στο τηλέφωνο που 
αναφέρεται κατωτέρω, το αργότερο μία (1) εργάσιμη 
ημέρα πριν από την επίσκεψη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν 
απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του 
διαγωνισμού απευθυνόμενοι εγγράφως στην διεύθυν−
ση που αναφέρεται κατωτέρω μέχρι την Παρασκευή 1 
Μαρτίου 2013. Η ΣΤΑ.ΣΥ θα συγκεντρώσει όλα τα ερω−
τήματα και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 
λήξη της προθεσμίας για την υποβολή από τους υπο−
ψηφίους αποριών και ερωτημάτων, θα εκδώσει τεύχος 
Διευκρινήσεων.

4. Τα έγγραφα του Διαγωνισμού διατίθενται από: ΣΤΑ.
ΣΥ. Α.Ε.

Κεντρικό Πρωτόκολλο
Αθηνάς 67,10552 Αθήνα
Τηλ.: 210 3248311 (εσωτ. 369,170−173) − Fax: 210 3223935 

(εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 − 15:00)
5. Το τεύχος Διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στους 

διαγωνιζόμενους το οποίο μπορούν να το παραλάβουν 
και από την ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ www.stasy.gr., Ημε−
ρομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 και ώρα 12:00. Η γλώσσα σύντα−
ξης των υποβολών είναι η Ελληνική. Η αποσφράγιση των 
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαρτίου 
2013 και ώρα 12.30 στα γραφεία της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθηνάς 67. 
Όσοι διαγωνιζόμενοι έχουν καταθέσει προσφορά και το 
επιθυμούν μπορούν να παρευρεθούν.

6. Η ανάθεση θα γίνει στον Διαγωνιζόμενο, που υπέ−
βαλλε την πιο χαμηλή τιμή.

7. Με την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγω−
νισμό, για ποσό ίσο με είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια 
είκοσι πέντε Ευρώ (21.525,00 €). Ο Ανάδοχος θα καταθέ−
σει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου 
με το 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος προ 
ΦΠΑ της οικονομικής του προσφοράς.

Υποδείγματα των Εγγυητυχών Επιστολών δίνονται 
στα τεύχη του διαγωνισμού.

8. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών 
ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων 
Ευρώ (350.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

9. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφο−
ρών για τις ζητούμενες υπηρεσίες.

10. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μέρος 
του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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