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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
 (1)  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Αριθμ. 13881  
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας 

Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο μει−
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (υπ. απόφ. 11389/93) 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά 
για την «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ».

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 
13/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με της διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ ( Ύ.Α. 11389/93) και έχει τροποποιηθεί μεταγε−
νέστερα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιο−
μηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με 
ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ’ 
οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. 
Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να 
παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της 
ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογι−
σθείσας δαπάνης ήτοι 750 €. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει 
τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρού−
μενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και 
θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρό−
σωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό 
και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, υπέρ του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχε−
ται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 23 % και προέρχεται από έσοδα του Δήμου.

Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2013 είναι 15.000,00 
ευρώ.

Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και πα−
ραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση.

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 29η ΑΥ−
ΓΟΥΣΤΟΥ 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ μέχρι της 11:00 π.μ. στο 
Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρα−
κλείου.

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά 
την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια 
επιτροπή.

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και 
το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή στα Γρα−
φεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο 
Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφε−
ρομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέ−
ντρο 28913 40400 (αρμόδιος υπάλληλος Μιχάλακας 
Δημήτριος 28913−40311) .

 Θραψανό, 18 Ιουλίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ   

F
(2)  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Αριθμ. ΕΛΕ_2013_5411  

Ο Επαναληπτικός Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Δι−
αγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Υποέργου 5 «Προμήθεια Εξοπλισμού», της πράξης 
«Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου», με κω−
δικό ΟΠΣ: 304262, που συγχρηματοδοτείται από το Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Άξονα 
προτεραιότητας 02 «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νή−
σοι Αιγαίου» με Άξονα προτεραιότητας 06 «Ψηφιακή 
Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφ. Νοτίου Αιγαί−
ου», τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την απόφαση CCI 2007 GR 
16 1 PO 002/26−10−2007 της ευρωπαϊκής Επιτροπής, με 
δικαιούχο της πράξης τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η πράξη συγχρηματοδοτεί−
ται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική 
συμμετοχή).
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1. Αναθέτουσα Αρχή
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας
Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Λόφος Πα−

νεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18, 
811 00 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο: +30 22510 36700 ή +30 22510 36701
Fax: +30 22510 36709
2. Είδος Σύμβασης
Σύμβαση Προμήθειας.
3. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Ο Προϋπολογισμός του υποέργου 5 ανέρχεται στο 

ποσό των εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ, 77.000,00€ 
(προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ: 66.379,31€, ΦΠΑ (16%): 
10.620,69€). Το σύνολο των δαπανών του υποέργου (κοι−
νοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Από−
φασης Ένταξης (ΣΑΕ) 3458/2011ΣΕ34580031. Η δαπάνη 
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.

4. Περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξο−

πλισμού για ψηφιοποιήσεις (σταθμός σάρωσης βιβλίων, 
σαρωτές μικροφίλμ και φωτογραφικού φιλμ) και εξο−
πλισμού αναπαραγωγής περιεχομένου σε άλλο μέσο 
(συσκευές αναπαραγωγής ταινιών VHS, δίσκων βινυλίου 
και κασετών, κάρτες video και ήχου) καθώς και εύκολης 
και φιλικής προβολής των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων 
στους χρήστες (φορητοί Η/Υ τύπου «Tablet», τερματικοί 
σταθμοί προβολής και απόθεσης ψηφιακού υλικού) για 
τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και των Παραρτημάτων της.

5. Τόπος Παράδοσης Ειδών
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν 

στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου και στα Παραρτήματα της, όπως ορίζεται 
στη διακήρυξη.

6. Αντιπροσφορές
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 
14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.).

7. Χρόνος παράδοσης ειδών
Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζεται εντός 

τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σχετικής Σύμβασης ή σε χρόνο μικρότερο, ο οποίος θα 
προσδιορίζεται στην Προσφορά του διαγωνιζομένου.

8. Τόπος παραλαβής των διακηρύξεων
Το τεύχος της Διακήρυξης σε έντυπη μορφή διατί−

θεται από την έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδι−
κός Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα 
Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας 
Διαγωνισμών και Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβά−
σεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, 
γραφείο ΙΣ.2.9, τηλ. +30 22510 36736 ή +30 22510 36716, 
fax: +30 22510 36709, email: elepromitheies@aegean.gr, 
στη Μυτιλήνη. Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης μέσω του 
Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.ru.aegean.gr και σε 
ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύ−
ναμη με τη διάθεση από την έδρα του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ−
σφορών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφο−
ρές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, 
το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 
και ώρα 15:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανε−
πιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18, 
811 00 Μυτιλήνη). Οι προσφορές υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συντα−
χθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια 
(prospectus), τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική 
γλώσσα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την πα−
ραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, 
δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 
επιστρέφονται. Αποκλείεται περαιτέρω παράταση, πέ−
ραν της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας.

10. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο 
Διοίκησης, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συ−
γκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γραφ. Α.12, στη 
Μυτιλήνη, την επομένη της κατάθεσης των προσφορών, 
ήτοι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. 
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρί−
σταται νόμιμος εκπρόσωπος των διαγωνιζομένων ή 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.

11. Εγγυήσεις
Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή 

αποκλεισμού, η κατάθεση Εγγύησης Συμμετοχής, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% για την 
ομάδα ή ομάδες ή για το σύνολο των ομάδων, για τις 
οποίες υποβάλλεται προσφορά, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
για το σύνολο των ομάδων ειδών του Διαγωνισμού εί−
ναι τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (3.850,00€).

Εγγύηση Καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού 
τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της 
οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% του συμβατικού 
τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

12. Δικαίωμα συμμετοχής και Νομική μορφή των δια−
γωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη 
της ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα 
στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον ευρωπαϊ−
κό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα 
κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργα−
νισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 
με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139/1997) υπό τον όρο ότι η 
σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατε−
στημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρω−
παϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη 
νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της 
τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία 
με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό 
μιας εκ των ανωτέρω χωρών, τα οποία πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 Δικαιο−
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λογητικά Συμμετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής της διακήρυξης.

13. Ισχύς των προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγω−

νιζομένους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

14. Είδος διαδικασίας
Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά 
χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών.

15. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές 
καθορίζονται στην παράγραφο Β2.6 της διακήρυξης.

16. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο 

των ομάδων ή για μία ή περισσότερες ομάδες.
18. Πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της δι−

ακήρυξης δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα 
Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας 
Διαγωνισμών και Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβά−
σεων, τηλέφωνο +30 22510 36736 ή +30 22510 36716, 
e−mail: elepromitheies@aegean.gr

Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη του Διαγωνι−
σμού παρέχονται από το Τμήμα Μηχανογράφησης της 
Βιβλιοθήκης, +30 22510 36073 ή +30 22510 36063, e−mail: 
perrys@aegean.gr ή kourtzis@aegean.gr  

Μυτιλήνη, 22 Ιουλίου 2013

Η Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   

F
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 ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ  

1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΕ−
ΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΛΕΙ−
ΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», 
με προϋπολογισμό 2.734.555,76 ευρώ, (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση),. Το έργο συ−
ντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 
κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό, 2.111.145,35 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) 
κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογι−
σμό, 518,432,01 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυ−
πο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους 
κ.λπ. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι 
από τις 23/07/2013, ημέρα Τρίτη κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγω−
γής της δημοπρασίας (ήτοι έως 16/08/2013, ημέρα Πα−
ρασκευή), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της 
Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, (Θεσσαλονίκη, οδός 
28ης Οκτωβρίου 6, 8ος όροφος και ώρα 10:00 − 13:00).

Πληροφορίες: Δημήτριος Γκατζώνης, Τηλ. 2310888553 
και ΦΑΞ 2310888646.

Η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς 
θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση 
πρόσωπο, που θα προσκομίζει φωτοτυπία του Μ.Ε.ΕΠ. 
ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες 
τάξεις για έργα Οικοδομικά.

Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου θα διατίθενται κατά την ίδια χρονική περίοδο 
στους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να λάβουν αντί−
γραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20/08/2013, ημέ−
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί 
του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης του έργου 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
α) Ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμ−

μένες στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι: εφόσον ανήκουν:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΤΥΧΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟ−
ΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ

ΕΡΓΟΛ. ΠΤΥΧΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ 
ΓΙΑ ΟΛΗ 

ΤΗΝ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΕΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ

Οικοδομικών 2.111.145,35 3ης, 4ης 5ης

Ηλεκτρομη−
χανολογικών 518.432,01 1ης

και άνω

β) Κ/ξίες γίνονται δεκτές:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΤΥΧΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟ−
ΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ

ΕΡΓΟΛ. ΠΤΥΧΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ 
ΓΙΑ ΟΛΗ 

ΤΗΝ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΕΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ

Οικοδομικών 2.111.145,35 3ης, 4ης 5ης

Ηλεκτρομη−
χανολογικών 518.432,01 1ης

και άνω

γ) Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών με−
λών της Ε.Ε. ή κράτους − μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη − 
μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα πα−
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους πενήντα επτά 
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ 53.659 €. και 
ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημε−
ρών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 
2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Ιερά 
Κοινότητα Αγίου Όρους. Ο χρόνος ισχύος των προσφο−
ρών είναι εννέα (9) μήνες κατά τη διάταξη του άρθρου 
24 παρ. 2 του Ν. 3669/08.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ − 
ΘΡΑΚΗ 2007−2013» (ΕΣΠΑ).

Προκαταβολή θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Ιερά Σύναξη της Κοινότητος του Αγίου Όρους.
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8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρε−
σίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται 
του Φ.Π.Α. 

 Άγιον Όρος, 19 Ιουλίου 2013

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ   

F
(4)  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αριθμ. διακ. 3/2013  
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ−

ΩΝ, Τομέας Μεταφορών και Δικτύων, διενεργεί ανοιχτό 
διαγωνισμό, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει 
την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβού−
λου τεχνικής υποστήριξης προς το Υπ. Υ. Με. Δ., για το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα GIFT (Green Intermodal Freight 
Transport) στα πλαίσια του τομέα ευρωπαϊκής Εδαφι−
κής Συνεργασίας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο προϋπολογισμός είναι 150.000,00 € (συμπεριλαμ−
βανομένου Φ.Π.Α. 23%), η ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών είναι η Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 
και ώρα 13:00. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Ειδικοί 
περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι επτά χιλιάδες πεντακό−
σια ευρώ 7.500,00 €. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης 
της προσφοράς είναι 180 ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επεν−
δύσεων (ΠΔΕ) (85%από το ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης και 15% από εθνικούς πόρους). Οι 
πληρωμές θα γίνονται ανά τρίμηνο από την υπογραφή 
της Σύμβασης, με δυνατότητα προκαταβολής 20%.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή−
ρυξη δίδονται στο τηλ: 213−130. 80.91, e−mail: r.sagani@
yme.gov.gr, Ρόζα Σαγάνη, Τμήμα Προμηθειών, Αναστά−
σεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου. Η διακήρυξη θα 
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.
yme.gov.gr. 

 Παπάγου, 19 Ιουλίου 2013

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ   

F
(5)  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Αριθμ. διακ. 2/2013  

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ−
ΩΝ, διενεργεί ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου διαχείρισης και διοίκησης έργου (project 
management) του ευρωπαϊκού προγράμματος GIFT 
(Green Intermodal Freight Transport) στα πλαίσια του 
τομέα ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Ο προϋπολογισμός είναι 150.000,00 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), η ημερομη−
νία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 
29 Αυγούστου 2013 και ώρα 13:00. Ειδικοί περιορισμοί 
συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι επτά χιλιάδες πεντακό−
σια ευρώ 7.500,00 €. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η 
παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέ−
σμευσης της προσφοράς είναι 180 ημέρες. Δεν γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημο−
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (85%από το ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15%από εθνικούς πόρους).

Οι πληρωμές θα γίνουν: 1) Με έντοκη προκαταβολή 
ποσοστού μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) επί του Συμβατι−
κού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με 
την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητι−
κής Επιστολής Προκαταβολής, 2) Ποσοστό 30% με τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την υποβολή της Έκθεσης της 
Προόδου της 4ης Περιόδου του έργου GIFT, 3) Ποσοστό 
30% με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την υποβολή της 
Έκθεσης Προόδου της 5ης Περιόδου του έργου GIFT 
και 4) Ποσοστό 30% με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά 
την υποβολή της Έκθεσης Προόδου της 6ης Περιόδου 
του έργου GIFT.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή−
ρυξη δίδονται στο τηλ: 213 130 8354, email: n.piatidou@
yme.gov.gr, Νατάσσα Πιατίδου και στο τηλ: 213 130 8091 
Ρόζα Σαγάνη, Τμήμα Προμηθειών, Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί 
και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.yme.gov.gr. 

 Παπάγου, 19 Ιουλίου 2013

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ   

F
(6)  

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Αριθμ. 10395 
 Ο Δήμος Ζωγράφου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται 

να συμμετάσχουν σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για 
την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων 
και ακινήτων του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 
120.000,00 ευρώ (αριθ. μελέτης 10026/3−7−2013).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 1/8/2013 ημέρα Πέ−
μπτη και ώρα 12:00 μ.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Ζωγράφου 7, 3ος όροφος, 
στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), 
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. Οι προσφορές θα 
κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους 
ή με ειδικό πληρεξούσιο για το συγκεκριμένο διαγω−
νισμό.

Δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνουν Ασφαλιστικές Εται−
ρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα διά των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπρόσωπων οι οποίοι θα 
υποβάλλουν και τα νόμιμα πιστοποιητικά εκπροσώπη−
σης.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη.
Περισσότερες πληροφορίες (δικαιολογητικά, όροι 

κ.λπ.), δίνονται στα γραφεία του Δήμου (Τμήμα Εσό−
δων, Γ. Ζωγράφου 7, 1ος όροφος, τηλ.: 210 74.90.129 −132). 

 Ζωγράφου, 18 Ιουλίου 2013

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ   
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(7)  
 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»

Αριθμ. 17106  
Ο Δήμος «Αρχανών − Αστερουσίων» Νομού Ηρακλεί−

ου διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. απόφ. 
11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β΄) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και με τις διατά−
ξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α΄ 11), για την προμήθεια με τίτ−
λο «Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων 
ύδρευσης άρδευσης» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 53/2013 
μελέτη του Τμήματος Έργων Υποδομής του Δήμου.

Προϋπολογισμού: 130.000,00 ευρώ.
Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της 

ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα 6.500,00 ευρώ και διάρκεια 
ισχύος μέχρι και τρεις μήνες από την ημερομηνία δια−
γωνισμού.

Το σφραγισμένο έντυπο της Οικονομικής προσφοράς 
θα διατίθεται αποκλειστικά από την Τεχνική Υπηρεσία, 
υπεύθυνη Αρβανίτη Ελένη, τηλ. 2813 401118 fax: 2810 
743844. Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 10,00 ευρώ.

Τόπος Παράδοσης: Έδρα του Δήμου
Γλώσσα Υποβολής Προσφορών: Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 21η Αυ−

γούστου 2013 ημέρα Τετάρτη μέχρι ώρα 10:00 π.μ. στο 
δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά ΤΚ 70100).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (τεχνικών και 
οικονομικών): την 21η Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη 
ώρα 10:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά 
ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραί−
τητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (21/08/2013) αυτοπροσώπως 
ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποστα−
λούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
(20/08/2013).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμή−
θεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 
έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813−401135, 2813 401173 και 
2813 401121 (Βελεγράκη Ιωάννη, Κασσωτάκη Ειρήνη και 
Λυδάκη Άννα Τμήμα Έργων Υποδομής του Δήμου Αρ−
χανών – Αστερουσίων). 

 Πέζα, 19 Ιουλίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ   

F
(8)  

 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Αριθμ. 16367 
 Ο Δήμος Κασσάνδρας διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό 

για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Επισκευή 
και Συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημά−
των έργου Δήμου Κασσάνδρας», προϋπολογισμού 
213.000,00 € με το ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 
173.170,73 € χωρίς ΦΠΑ.

Η προς δημοπράτηση εργασία αφορά στις εργασίες 
πάσης φύσεως επισκευής − συντήρησης καθώς και της 
αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμη−

μάτων σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης 
και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών 
(μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λπ.), των μεταφορικών 
μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3463/06(ΦΕΚ Α΄114/06) καθώς και του Π.Δ. 28/80.

Γλώσσα ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που αντι−

στοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 2% της προϋπολογι−
σθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των 
υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος 
ανά κατηγορία δαπάνης.

Ημερομη>νία λήξης υποβολής των προσφορών την 
12/08/2013 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης αυτής την 11:00 
π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στα γραφεία του Δήμου 
Κασσάνδρας, Κασσάνδρεια Χαλκιδικής Τ.Κ. 630 77.

Αποστολή διακήρυξης στην Ε.Ε.Κ. δεν απαιτείται.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται, μέχρι και δύο (2) 

ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Κασσάνδρας (Δημαρχείο Κασσάνδρας) με την καταβολή 
του ποσού των 15 € και κατά τις εργάσιμες ημέρες από 
της 8:30 π.μ. έως της 14:30 μ.μ.  

Κασσάνδρεια, 22 Ιουλίου 2013

Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Παπαγιάννης   

F
(9)

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αριθμ. 5588 
 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΕ Μαγνησίας προκηρύσσει 

ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗ−
ΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2013 − 2014 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ − ΣΗΜΑΝΣΗ − ΑΣΦΑΛΕΙΑ)»

με προϋπολογισμό 243.902,44 € + ΦΠΑ 23%= 300,000.00 
ευρώ.

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών:

α) Κατηγορία ΟΔΟ με προϋπολογισμό 238.078,87 € 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και O.E., απρόβλεπτα)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,

Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπη−
ρεσίας Αναλήψεως και Ιωλκού, Βόλος, 2ος Όροφος, Γρ. 
209, τηλ 2421352463 μέχρι τις 22.08.2013.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24213 52462, fax επικοι−
νωνίας, 24210 48224, αρμόδιος υπάλληλος Β. Γόρδιου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.08.2013, ημέ−
ρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 παρ. 1 και άρθρου 17 
παρ. 8 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
4.1 Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο−

πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. και στα Νομαρχιακά 
Μητρώα που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 έως και 2η τάξη, για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εντός Νομού και Α2 έως και 2η τάξη, για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εκτός Νομού.



3700 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

4.2 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 ερ−
γοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους κατα−
λόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 4.3 
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 τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.761,58 ευρώ με 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδό−
ντα (180) ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

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

την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων. 

 Βόλος, 22 Ιουλίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

F
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 5431 
 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτή διαδι−

κασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
με τίτλο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗ−
ΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013−2014 (ΤΕΧΝΙΚΑ−ΣΗΜΑΝΣΗ−ΚΑΘΑ−
ΡΙΣΜΟΣ)» με προϋπολογισμό 162.601,63 € + ΦΠΑ 23%= 
200,000.00 ευρώ.

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών:

α) κατηγορία ΟΔΟ με προϋπολογισμό 200.000,00 € 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και O.E., απρόβλεπτα, αναθεώ−
ρηση).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Ανα−
λήψεως και Ιωλκού, Βόλος, 2ος όροφος, Γρ. 209, τηλ 
2421352463 μέχρι τις 29−8−2013.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ενδεικτικό υπόδειγ−
μα περίληψης διακηρύξεων για τη διενέργεια ανοικτής 
δημοπρασίας έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24213 52479, fax: επικοι−
νωνίας, 24210 48224, αρμόδιος υπάλληλος Δ. Τέκου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3.9.2013, ημέρα 
TPΙTH και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 παρ. 1 και άρθρου 17 
παρ. 8 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
4.1 Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο−

πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. και στα Νομαρχιακά 
Μητρώα που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 έως και 2η τάξη, νια έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εντός Νομού και Α2 έως και 1η τάξη, νια 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εκτός Νομού.

4.2 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.

4.3 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.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.192,02 ευρώ με 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδό−
ντα (180) ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογι−
σμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΣΑΕΠ017 ΚΩΔ.2013 
ΕΠ 01700000).

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

την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων. 

 Βόλος, 19 Ιουλίου 2013

Ο Περιφερειάχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

F
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 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αριθμ. 43030  
1. Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 

για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση φθαρμένων 
οδοστρωμάτων στην Δ.Ε Τρίπολης», με προϋπολογισμό 
μελέτης 195.000,00 €.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙ−
ΙΑΣ, με προϋπολογισμό 158.258,35 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, και απολογιστικά).

2. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη−
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο−
πράτησης, που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της διακήρυξης, διατίθενται 
από τον ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ−
ΩΝ και ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, στη διεύθυνση: Λαγοπάτη 45 και 
Αταλάντης Τ.Κ. 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ, Πληροφορίες: Ανδρέας 
Κανελάτος, τηλ.: 2713−610441. Τα στοιχεία αυτά χορηγού−
νται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει 
το διαγωνισμό, μέχρι και την 08η Αυγούστου 2013.
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Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κα−
ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρ−
χεται σε 10,00 ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπα−
ραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο, από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα «ενοποι−
ημένη διακήρυξη τύπου Β΄».

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Αυγούστου 
2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συ−
νεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, στον 1ο όροφο, 
στο Δημοτικό κτίριο επί της οδού Λαγοπάτη 45 και 
Αταλάντης, στην Τρίπολη.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο−
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσο−
στά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω−
σης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
I. 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 Α2, 1η και 2η (εντός νο−
μού) τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

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.

II. 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.

ΙΙI. 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.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα−
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετο−
χής συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι 
(3.166,00 €) ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό (2%) του προϋπο−
λογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μη−
νών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης 
(άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέ−
πει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 12 Μαρτίου 2014.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ (Κ.Α. 
30.7336.0069) και υπόκειται στις κρατήσεις, που προ−
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34−37 του Ν. 2166/93 
(ΦΕΚ 137 Α/24−8−93).

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο.

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

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου (τηλ. 
2713 – 610 441) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Τρίπολη, 22 Ιουλίου 2013

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Σμυρνιώτης   

F
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 Αριθμ. διακ. 6/2013
1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου − ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙ−

ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, 
προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1235/16−7−2013 
Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόμου από Ελληνικό προς Ζόγκα», 
πρ/σμού: 200.000,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο αποτελείται από 
την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 
162.595,06 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και σε έντυπη 
μορφή ή σε CD τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Δ/
νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολί−
δας παραλιακή οδός Ναυπλίου− Νέας Κίου, 21100 Ναύ−
πλιο) μέχρι τις 22 −08− 2013. Πληροφορίες: Xαράλαμπος 
Τρεμπέλας τηλ.:27523−60433,432,443, FAX: 27520−22643.

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από το Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Β΄.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
2013 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προ−
σφορών: 10:00 π.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Tο σύστημα προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκ−
πτωσης [άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)].

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: α) ημεδαπές εργολη−
πτικές επιχειρήσεις, μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία: α1) 
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε−
ων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
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εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη Πτυχίου για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, α2) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 
με έδρα το Νομό και ένα δεύτερο Νομό που αναφέρεται 
στην βεβαίωση εγγραφής εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η 
και 2η τάξη πτυχίου για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, β) 
αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν 
ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.252,00 ευρώ 

με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από 
την ημερομηνία δημοπράτησης.

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.Ε. 

3071.9771. 0023 οικ. έτους 2013.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 

την Προϊσταμένη Αρχή. 

 Ναύπλιο, 19 Ιουλίου 2013
Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  
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