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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
 (1)

 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Αριθμ. 3930 
 Ο Δήμος Θηβαίων, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανά−
δειξη ενός ή περισσοτέρων αναδόχων, για την παροχή 
των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχη−
μάτων του Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού εκατόν 
σαράντα οχτώ χιλιάδων, εκατόν τριάντα ευρώ και οχτώ 
λεπτών (148.130,08 €) συν Φ.Π.Α. 23%, συνολικός προϋπο−
λογισμός 182.200,00 €, σύμφωνα με την από 30−12−2013 
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων και 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμη−
λότερη προσφορά για την τιμή εργατοώρας για παροχή 
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης. O κάθε υποψήφι−
ος ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να δεσμευθεί με 
την οικονομική του προσφορά για την έκπτωση επί τοις 
εκατό (%) σε ευρώ που θα παρέχει επί της επίσημης 
τιμής των ανταλλακτικών της κάθε αντιπροσωπείας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά−
στημα Θήβας (οδός Κύπρου 3, Τ.Κ. 32 200, Θήβα) ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την 
Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014, με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. 
και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνω−
ρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται 
με την άσκηση των συγκεκριμένων εργασιών, εφόσον 
διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας συνερ−
γείων με τις αντίστοιχες ειδικότητες.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό προσκομίζεται 
υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά, εγγύηση συμμετο−
χής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% −χωρίς το Φ.Π.Α.− 
επί του προϋπολογισμού των εργασιών για τις οποίες 
υποβάλλεται προσφορά.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης και πλη−
ροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις ερ−
γάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών 

του Δήμου, οδός Κύπρου 3, Τ.Κ. 32200, Θήβα τηλ. 2262 
350 617, Σ. Χαριζάνη. 

 Θήβα, 6 Φεβρουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

F
(2)  

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμ. 335 
 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλε−

ξανδρούπολης προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγω−
νισμό για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟ−
ΛΗΣ 2014».

Το έργο αφορά στην άμεση αποκατάσταση των δια−
φόρων βλαβών που έχουν εντοπιστεί και όλων των διαρ−
ροών του υδρευτικού δικτύου Τραϊανούπολης και όλης 
της ευρύτερης περιοχής (Άνθεια, Αρίστεινου, Δωρικού, 
Νίψας, Αετοχωρίου, Λουτρών, Πεύκων κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι γνώστες όλων 
των επιτόπιων συνθηκών σχετικά με το υδρευτικό δί−
κτυο της περιοχής (δεξαμενές αντλιοστάσια, αγωγούς 
διανομής, καταθλιπτικούς αγωγούς) καθώς και τις επί 
μέρους βάνες διακοπής του νερού.

Ο χρόνος απόκρισης σε αυτές πρέπει να είναι μι−
κρότερος των 30 λεπτών. Δεν αποζημιώνεται χωριστά 
ο χρόνος της μεταφοράς στον τόπο του έργου των 
μηχανημάτων.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει−
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στην 
ΓΓΔΕ, τάξης Α1 − Α2, και 1ης τάξης για έργα κατηγορίας 
υδραυλικά ή Η/Μ, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της παρούσας. 
Οι εργασίες θα πρέπει να αρχίσουν εντός 7 ημερών 
από την ημέρα της ανάθεσης. Ο προϋπολογισμός των 
εργασιών είναι 52.000,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.).

Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2014 και θα γίνεται από τον ΚΑ. 15.02.1690.
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Για την παραλαβή των τευχών και του εντύπου οικο−
νομικής προσφοράς θα πρέπει να καταβληθούν δέκα 
πέντε ευρώ (15,00 €).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
του συνολικού προϋπολογισμού των εργασιών χωρίς το 
Φ.Π.Α., δηλαδή ΧΙΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ευρώ (1.040,00 €).

Οι προσφορές μαζί με τα δικαιολογητικά θα υποβλη−
θούν εντός σφραγισμένου φακέλου στα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον 2ο όροφο την 7/3/2014 ημέρα Παρασκευή, 
από ώρα 09:30 π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών και έντυπο οι−
κονομικής προσφοράς θα δίδονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 24, 3ος όροφος, 
τηλ. 2551031398, πληροφορίες Σουλακάκη Λία), δύο (2) 
τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορι−
σθεί για την υποβολή των προσφορών δηλαδή μέχρι 
την Τρίτη 4/3/2014.

Για την συμμετοχή θα απαιτηθεί ανάλογο πτυχίο, 
φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, 
υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμιση και παρουσία 
των απαραίτητων αυτοκινήτων και μηχανημάτων στο 
έργο, υπεύθυνη δήλωση για γνώση επιτόπιων συνθη−
κών, υπεύθυνη δήλωση χρόνου απόκρισης κ.λπ. Όλα 
τα δικαιολογητικά θα είναι πρωτότυπα (οι υπεύθυνες 
δηλώσεις και το έντυπο προσφοράς θα δοθούν από την 
υπηρεσία). Το πτυχίο μετά το πέρας της δημοπρασίας 
θα επιστραφεί.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου. 

 Αλεξανδρούπολη, 10 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ   

F
(3)  

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 Αριθμ. 706
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλ−

κίδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό μειοδοτικό Δια−
γωνισμό, με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» και 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη οι−
κονομική προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ−
λεσης του έργου:

«ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. 
ΑΥΛΙΔΑΣ»,

προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης: 813.271,00 €, 
(συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.)

Ο προϋπολογισμός της μελέτης, περιλαμβάνει: Δα−
πάνη Εργασιών 499.709,90 € Γενικά έξοδα και Όφελος 
εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.) 89.947,78 €, Απρόβλεπτα (ποσο−
στού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 
Γ.Ε. + Ο.Ε.) 53.069,19 €, Αναθεώρηση 18.469,06 €, Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας 152.075,07 €.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 
για έργα των παρακάτω κατηγοριών και με τις αντί−
στοιχα αναφερόμενες τάξεις πτυχίου:

• Υδραυλικών εφόσον ανήκουν στην πρώτη (1η) ή δεύ−
τερη (2η) τάξη ανεξαρτήτως έδρας καθώς και τρίτης 
(3ης) εφόσον έχουν έδρα ή έχουν δηλώσει στην υπηρε−
σία τήρησης Μ.Ε.ΕΠ. ως δεύτερο νομό τον νομό Ευβοίας 
και Ηλεκτρομηχανολογικών εφόσον ανήκουν στην Α2 
ή στην πρώτη (1η) τάξη ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 
δεύτερη (2η) εφόσον έχουν έδρα ή έχουν δηλώσει στην 
υπηρεσία τήρησης Μ.Ε.ΕΠ. ως δεύτερο νομό τον νομό 
Ευβοίας και Επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και 
αερίων αποβλήτων εφόσον ανήκουν στην Α2 ή πρώτη 
(1η) ή δεύτερη (2η) τάξη ανεξαρτήτως έδρας, είτε

β. προέρχονται 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 Ορ−
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική 
Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το 
κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των 
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχο−
νται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ., είτε

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

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

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί−
ρησης 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.

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων και στη Α2η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., για έργα κα−
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην τάξη Α1 για 
έργα κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας).

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

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του 
Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007−2013 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 02− ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ−
ΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (MIS 355151) 5 Υποέργο (Ε.Σ.Π.Α.) 
(αριθ. ενάρ. Έργου 2011ΣΕ07580189) και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι−
λαμβανομένης και της κράτησης ύψους 0,10 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 
του Ν 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/04/2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας, 
Νεoφύτου 69, με το σύστημα δημοπρασίας της προ−
σφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών (άρθρο 6 του 3669/08) και κριτήριο ανάθεσης 
της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ−
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. 
Χαλκίδας. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

H προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε 
δώδεκα (12) ΜΗΝΕΣ, από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επί τοις 
εκατό) του ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίς αναθεώ−
ρηση και Φ.Π.Α.), που αντιστοιχεί σε ποσό 12.854,55 €, 
με χρόνο ισχύος τουλάχιστο των 10 μηνών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 9 μήνες από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Προκήρυξη της σύμβασης κατά το σχετικό τυπο−
ποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ
αριθμ. 842/2011 της επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 
στάλθηκε προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων 
Δημοσιεύσεων της ΕΕ στις 04/02/2014.

Η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο Ανα−
θεωρημένο Πρότυπο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Έργων, υπόδειγμα τύπου Α, (ΦΕΚ Β΄ 2897/15.11.2013).

Τα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. 
Χαλκίδας. Πληροφορίες Παπαβασιλείου Ευάγγελος 
τηλ.: 2221061317 fax: 2221061428 μέχρι και την Τετάρτη 
16/04/2014. Εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, 
η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό υποχρεούται να τα 
παραδώσει στους διαγωνιζόμενους εντός έξι (6) ημερών 
από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Η υπηρε−
σία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα εμπροθέσμως 
ζητηθέντα στοιχεία από τα γραφεία της, μέχρι και την 
Τετάρτη 16/04/2014.

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα−
ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρ−

χεται σε 100 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει 
με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 

 Χαλκίδα, 4 Φεβρουαρίου 2014

Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ   
F

(4)  
 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθμ. 7160 
 Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την διενέργεια ανοι−

κτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με σφραγισμένες 
προσφορές και σύστημα δημοπρατήσεως προσφοράς 
με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 
δαπάνες των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού 
μελέτης του έργου με τίτλο:

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙ−
ΑΣ και ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙ−
ΟΠΥΡΓΟΥ»

Προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18−3−85 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16−12−94, της με αριθ. Δ15/ 
ΟΙΚ/11688/13−10−94 εγκυκλίου και της εγκυκλίου 13 (Δ17α/ 
01/87/Φ.Ν. 437/06−06−2006) περί του ορίου του ανεκτέ−
λεστου υπολοίπου εργασιών του έργου:

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 30.000,00 €, που 
αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 17.672,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 

3.180,96 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα−

σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 3.127,94 €
Αναθεώρηση: 409,34 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (23%): 5.609,76 €
Γλώσσα: Ελληνική.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4.3.2014 ημέρα Τρίτη με ώρα 

λήξης και αποσφράγισης των προσφορών την 10:00 π.μ. της 
ίδιας ημέρας, στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου 
Τρικκαίων, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε οποια−
δήποτε άλλη ημέρα η οποία θα ορισθεί με πράξη της 
Προϊσταμένης Αρχής. Η πράξη αυτή θα γνωστοποιηθεί 
σε όσους ενδιαφερόμενους έλαβαν τεύχη του διαγω−
νισμού, πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την 
νέα ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 
22 του Ν. 3669/2008. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να 
συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει−

ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη εντός/εκτός 
έδρας για έργα κατηγορίας Οικοδομικών (18.756,45 €) 
με Α1 ή Α2 ή 1η τάξη εντός/εκτός έδρας για έργα κα−
τηγορίας Η/Μ (5.224,45 €).

β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού, Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
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ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί−
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο−
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό−
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

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

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μη−
τρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα Οικοδομικών 
και Η/Μ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 3669/ 
2008 (ΚΔΕ).

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των πα−
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν−
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ΚΔΕ3 (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 κά−
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ−
γου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι−
νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε 
που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος 
της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 
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 επιχειρήσε−
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη−
μοσίων Έργων. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ.

Το έργο με ΚΑ−7332.6001 χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του
Π.Δ. 609/85, στο ποσό των 479,62 € (Τετρακόσια εβδο−
μήντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά), απευθυνόμενη 
στο Δήμο Τρικκαίων καθώς και όλα τα οριζόμενα από 
το νόμο και την διακήρυξη του έργου, δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Δ/νση 
Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (Ιακωβάκη 5 − τηλ. 2431−0− 63239).

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται.

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη−
νικό Τύπο την 14−2−2014. 

 Τρίκαλα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ   

F
(5)  

 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Αριθμ. 7161 
 Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την διενέργεια ανοι−

κτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με σφραγισμένες 
προσφορές και σύστημα δημοπρατήσεως προσφοράς 
με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 
δαπάνες των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού 
μελέτης του έργου με τίτλο:

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ −ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑ−
ΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΑ−
ΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ» 

Προϋπολογισμού 814.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18−3−85 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16−12−94, της με αριθ. Δ15/ 
ΟΙΚ/11688/13−10−94 εγκυκλίου και της εγκυκλίου 13 (Δ17α/ 
01/87/Φ.Ν. 437/06−06−2006) περί του ορίου του ανεκτέ−
λεστου υπολοίπου εργασιών του έργου:

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 814.000,00 ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 472.577,55 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

85.063,96 €
Απρόβλεπτα, (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα−

σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 83.646,23 €
Αναθεώρηση: 20.500,88 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (23%): 152.211,38 €
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4.3.2014 ημέρα Τρίτη με 

ώρα λήξης και αποσφράγισης των προσφορών την 10:00 
π.μ. της ίδιας ημέρας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Τρικκαίων, ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διε−
νεργηθεί σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα η οποία θα ορι−
σθεί με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής. Η πράξη αυτή 
θα γνωστοποιηθεί σε όσους ενδιαφερόμενους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού, πέντε τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν την νέα ημερομηνία του διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν Μεμο−
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμο−
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν 
στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών 
(442.817,98 €), με Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Η/Μ (165.706,59 €), με Α1 και άνω για έργα κατηγορίας 
Πρασίνου (32.763,16 €).
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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.), ή που προέρχονται από τρί−
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο−
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό−
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

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

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των πα−
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν−
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ΚΔΕ3 (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 κά−
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ−
γου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι−
νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε 
που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος 
της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 
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 επιχειρήσε−
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη−
μοσίων Έργων Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 
ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από 
το «Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑ − ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ − ΗΠΕΙΡΟΣ 2007−
20123», και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
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).

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά−
δοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 51 του
Ν. 3669/2008, του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 και των 
Εγκ. 9/Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α/26−04−2012, Εγκ.10/Δ17α/05/73/
ΦΝ 433.α/09−05−2012 και Εγκ.33/Δ17α/06/173/ΦΝ 433.α/
09−05−2012 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υπο−
δομών Μεταφορών και Δικτύων.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 24 του
Ν. 3669/2008, στο ποσό των 12.825,75 € (Δώδεκα χιλιάδες 

οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λε−
πτά), απευθυνόμενη στο Δήμο Τρικκαίων καθώς και όλα 
τα οριζόμενα από το νόμο και την διακήρυξη του έργου, 
δικαιολογητικά. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότε−
ρο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του ΚΔΕ). Κάθε 
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα 
στο διαγωνισμό για διάστημα έξι μηνών από την ημε−
ρομηνία υποβολής των προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Δ/νση 
Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (Ιακωβάκη 5 − τηλ. 24310− 63234, 63239).

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται.

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη−
νικό Τύπο την 14−2−2014. 

 Τρίκαλα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ   

F
(6)  

 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

«ΣΙΝΤΙΚΗ» ΔΑΕ

Αριθμ. 30 
 Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙ−

ΝΤΙΚΗ ΔΑΕ» και διακριτικό τίτλο «ΣΙΝΤΙΚΗ» ΔΑΕ, δια−
κηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και 
προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού 
ακινήτου επιφανείας 211.169,03 τ.μ., όπου βρίσκονται οι 
ιαματικές πηγές Σιδηροκάστρου με 12 κτίρια (ξενοδο−
χεία, εστιατόριο, αίθουσες υδρομασάζ κ.λπ.) στη θέση 
Θερμοπηγή της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου 
του Δήμου Σιντικής για τη λειτουργία, αξιοποίηση και 
εκμετάλλευση του ακινήτου και των ιαματικών πηγών 
και των λοιπών ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκα−
ταστάσεων με υποχρέωση ο ανάδοχος:

Α) Να ανεγείρει, κατασκευάσει και εξοπλίσει νέες 
εγκαταστάσεις.

Β) Να αποπερατώσει, ανακατασκευάσει και εξοπλίσει: 
α) το ημιτελές ξενοδοχείο,
β) το υδροθεραπευτήριο «Θερμαλία πηγή» και τις εκεί 

υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Γ) Να ανακαινίσει το σύνολο των παλαιών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων και
Δ) Να διαμορφώσει, αξιοποιήσει και καλλωπίσει τον 

περιβάλλοντα χώρο.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) 

έτη.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς(κατώτερο ετήσιο 

μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (150.000€) και ποσοστό 5% επί του ετησίου κύκλου 
εργασιών για πάνω από το 1.000.000 ευρώ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Σιντικής που βρίσκεται στην 
οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 34 στην πόλη του Σιδηροκά−
στρου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνι−
σμού την 26−3−2014, ημέρα Τέταρτη από ώρα 10:00−15:00 
όπου θα κατατεθούν οι φάκελοι της δημοπρασίας και 
θα ανοιχθούν ενώπιον όλων στην ίδια συνεδρίαση.
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Ειδικότερα από τις 10:00−12:00 θα κατατίθενται οι φά−
κελοι και 12:00−15:00 θα ανοιχθούν οι φάκελοι και θα 
ανακηρυχθούν οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στην 
ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή συμμε−
τοχής που ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό 10% του 
ορίου προσφοράς ήτοι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000€) 
αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακατα−
θηκών και δανείων.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στα γρα−
φεία της Σιντικής ΔΑΕ στον 3ο όροφο του Δημαρχιακού 
Μεγάρου, Ελ. Βενιζέλου 34 Σιδηρόκαστρο Ν. Σερρών 
από την αρμόδιο υπάλληλο Τζήκα Ιφιγένεια, Τηλέφω−
νο 2323022434, κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή και ώρες 07:00 – 15:00 και στα γραφεία 
των εγκαταστάσεων των Λουτρών Σιδηροκάστρου στο 
τηλέφωνο 2323022422, email: spa1@otenet.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται 
στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υπο−
βάλλεται μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Για κάθε τεύχος που παραλαμβάνεται σε έντυπη μορ−
φή θα υπάρχει αντίτιμο 40,00 €. 

 Σιντική, 10 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ   

F
(7)  

 ΕΤΑΛ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

Αριθμ. πρόσκ. 15495/07.02.2014 

 Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. στο πλαί−
σιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτι−
στικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "ΒΕΝΙΑΜIΝ 
Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"» με κωδικό ΟΠΣ: 374044 που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, 
διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο επι−
λογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου 
Α.Ε., (ΕΤΑΛ Α.Ε.), Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, 
Τηλέφωνο +30 22510 29400, e−mail: inquiries@etal−sa.gr, φαξ 
+30 22510 29577, ιστοσελίδα www.etal−sa.gr, Υπεύθυνος: 
Αναστάσιος Μ. Περιμένης.

2. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 
με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οι−
κονομική άποψη προσφορά.

3. Τόπος εκτέλεσης − παράδοσης του έργου: Η έδρα 
της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε 
στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή και με την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

Περιγραφή του έργου: Στο πλαίσιο του έργου θα 
υλοποιηθούν τα παρακάτω: Μελέτη Εφαρμογής, Ψηφι−
οποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού. Ανάπτυξη 
λογισμικού τεκμηρίωσης και νέου πολυκαναλικού δικτυ−
ακού κόμβου. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδραστικών 
εφαρμογών. (α) τρισδιάστατο διαδικτυακό εκπαιδευ−
τικό παιχνίδι (serious game) που θα εξελίσσεται στον 
τρισδιάστατο ψηφιοποιημένο πραγματικό χώρου του 
«Λαογραφικού Σπιτιού». (β) «εφαρμογή προβολής και 

ανάδειξης παραδοσιακών παιχνιδιών», (γ) «Τρισδιάστατο 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι (serious game) με 
μορφή περιπέτειας − αρχαιολογίας που θα εκτυλίσ−
σεται στην Λέσβο και θα περιλαμβάνει ταξίδια στον 
χρόνο» και (δ) «Διαδραστικό Χρονολόγιο ιστορίας και 
πολιτισμού». Επίσης θα πραγματοποιηθούν δράσεις 
καταγραφής των εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων 
συνοδευόμενες από την κατάλληλη τεκμηρίωση και θα 
γίνει μεταφόρτωσή τους στη Wikipedia και σε portal 
φιλοξενίας − προβολής βίντεο. Περιλαμβάνεται επίσης 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, Εκπαίδευση 
Χρηστών και Πιλοτική Λειτουργία. Αναλυτική περιγραφή 
του αντικειμένου δίνεται στα Αναλυτικά Τεύχη της προ−
κήρυξης τα οποία είναι διαθέσιμα και στις ιστοσελίδες 
www.etal−sa.gr, και www.digitalplan.gov.gr.

4. Σύνολο προϋπολογισθείσας αξίας έργου: 192.276,42 € 
(εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι 
ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) πλέον Φ.Π.Α. 23%, 44.223,58 € 
(σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία ευρώ 
και πενήντα οκτώ λεπτά. Ποσό συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., 236.500,00 €. (διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες πε−
ντακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά). Τα δικαιώματα προ−
αίρεσης περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος Β΄ της 
προκήρυξης.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε 
ενδιαφερόμενος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: είναι εγκατεστη−
μένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 
ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνί−
ας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι 
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει 
τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139) υπό τον 
όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι 
εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με 
τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της 
τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία 
με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτε−
ρικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία θα συμμετάσχουν αυτόνομα ή σε 
Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία ή ως υπεργολάβοι 
στον διαγωνισμό δεν μπορούν να μετέχουν σε περισ−
σότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων.

6. Ειδικοί όροι: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξει−
δικευμένες γνώσεις και σημαντική πείρα στη εκπόνηση 
παρόμοιων έργων, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται 
στην αναλυτική πρόσκληση και τις σχετικές προδιαγρα−
φές και παραρτήματα.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. Προσφορές κατατίθενται για 
το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, προσφορές 
για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου δεν γίνονται 
δεκτές.

8. Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: Η διάρκεια της 
Σύμβασης είναι (12) μήνες από την ημερομηνία υπο−
γραφής της.

9. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Η 
διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα της Ανα−
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θέτουσας Αρχής, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτο−
προσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) με δαπάνη 
του υποψήφιου Αναδόχου. Στην περίπτωση παραλαβής 
της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Ανα−
θέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την 
έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Επίσης απαντήσεις 
σε τυχόν ερωτήματα δίνονται εγγράφως από τη διε−
νεργούσα αρχή μόνο σε έγγραφες ερωτήσεις σύμφωνα 
με τους όρους της αναλυτικής πρόσκλησης−τευχών του 
διαγωνισμού.

10. Προθεσμία και τόπος υποβολής προσφορών: Οι 
προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία 
της Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., (ΕΤΑΛ 
Α.Ε.), Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τη−
λέφωνο +30 22510 29400, e−mail: inquiries@etal−sa.gr, φαξ 
+30 22510 29577, ιστοσελίδα www.etal−sa.gr, Υπεύθυνος: 
Αναστάσιος Μ. Περιμένης έως την Δευτέρα 07.04.2014 
και ώρα 12:00.

11. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
12. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Η απο−

σφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την 
αρμόδια επιτροπή (επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού) 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των 
προσφορών Δευτέρα 07.04.2014 και ώρα 12:00, στην 
έδρα Διενεργούσας και Αναθέτουσας Αρχής, Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., (ΕΤΑΛ Α.Ε.), Διεύθυν−
ση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τηλέφωνο +30 
22510 29400, e−mail: inquiries@etal−sa.gr, φαξ +30 22510 
29577. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται δε να 
παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξου−
σιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

13. Εγγυήσεις: α. Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής (επί 
ποινή αποκλεισμού) ύψους 5% της προϋπολογισθείσας 
αξίας της διακήρυξης συμπεριλαμβανομένου του ισχύ−
οντος και αναλογούντος ποσοστού Φ.Π.Α. κατά την 
ημερομηνία του Διαγωνισμού. β. Εγγυητική επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης: Ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, πρέπει να καταθέσει εγ−
γύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ως 
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Το ύψος της 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Η 
εγγυητική ή οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν 
ισχύ μέχρι την επιστροφή τους από την διενεργούσα − 
αναθέτουσα αρχή.

14. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

15. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο σημείο (5) της 
παρούσας. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να 
περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να 
υποβάλει Προσφορά, (δημιουργείται κοινοπραξία σε 
περίπτωση κατακύρωσης).

16. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυ−
πώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου 
που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέ−
ρονται στα τεύχη της Διακήρυξης.

17. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται 
από την προσφορά του: για 6 μήνες από την επομένη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

18. Επίλυση διαφορών: Κάθε διαφορά που θα προκύψει 
από την εκτέλεση της Σύμβασης, υπάγεται στην απο−
κλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Λέσβου.

19. Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης της παρού−
σας διακήρυξης: Περίληψη της διακήρυξης έχει στα−
λεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις 10.02.2014 και έλαβε κωδικό καταχώρισης (ID: 2014−
018839). Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σε δύο 
ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σε μια ημερήσια 
τοπική εφημερίδα, αποστέλλεται στα Επιμελητήρια της 
Ελλάδος, αναρτάται στο πίνακα ανακοινώσεων της διε−
νεργούσας − αναθέτουσας αρχής και στην ιστοσελίδα 
της www.etal−sa.gr.

Η Διενεργούσα και Αναθέτουσα Αρχή, Εταιρεία Το−
πικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., (ΕΤΑΛ Α.Ε.), εφόσον 
συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της 
διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την 
κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαί−
ωμα στους συμμετέχοντες. 

 Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

F
(8)  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
YΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ11)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε)

Αριθμ. διακ. 01/2013 

 Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι, 
την 16−01−2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. θα διε−
νεργηθεί στο Κεντρικό Κατάστημα,ΥΠΑ, (Βασ. Γεωργίου 
1, Ελληνικό). Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύ−
ρωσης την χαμηλότερη τιμή για την για την προμήθεια 
διαφόρων ειδών «ΚΑΥΣΙΜΩΝ», για τον Κρατικό αερ/
να Αθηνών (Ελληνικό), και λοιπές μονάδες ΥΠΑ του 
νομού Αττικής έτους 2014.

Προϋπολογισμός: 536.156,60 ευρώ συμπεριλαμβανο−
μένου Φ.Π.Α. (23%).

Γλώσσα: Ελληνική
Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

26.807,78,00 €.
Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγ−

γύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% του 
συμβατικού τιμήματος.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραμμα−
τεία της ΥΠΑ στην παραπάνω διεύθυνση, έως και την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού, έναντι 
αριθμού πρωτοκόλλου και μέχρι την 14:00 ώρα, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ΠΔ 118/2007.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προ−

σφορά,
γ) συνεταιρισμοί,
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται 

να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατα−
κυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 
της σύμβασης.
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Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται μέσα από την 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευ−
θύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙ−
ΝΩΣΕΙΣ», ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της 
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr. (αριθμός ΑΔΑ: ΒΛ1Τ1−
ΙΙΡ). Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα δημοσιεύονται και 
τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που θα αφορούν 
τη διακήρυξη, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 25−11−2013.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Διεύθυνση Οικο−
νομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών (κτίριο ΙΙΙ) 
καθημερινά και ώρα 09:00 − 14:00 τηλέφωνο 210−8916264. 

 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Υπουργού
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικού και Εφοδιασμού κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Ε. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΥ   
F

(9)  
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ − Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Αριθμ. 2345 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ−
ΤΑΣ − Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» διενεργεί ανοιχτό διεθνή 
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή, για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» CPV:33696500−0 ενταγμένου στο ΠΠΥΥ 
έτους 2011, για τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Ο προϋπολογισμός είναι 386.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., 
η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι
18−3−2014 και ώρα 14:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού είναι 19−3−2014 και ώρα 10:00.

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 5% επί της αξίας 

των προσφερομένων ειδών με Φ.Π.Α. Υπάρχουν ειδικές 
προδιαγραφές.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες. Δεν γίνονται δε−
κτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση είναι από τον Κ.Α.Ε.: 1359 «Προμή−
θεια Χημικού Υλικού» του νοσοκομείου. Η πληρωμή θα 
γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την δια−
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2313308154, fax: 2310207426, 
e−mail: promitheies@gennimatas−thess.gr

Αρμόδιος Υπάλληλος: Σ. Μαντατζή στο Τμήμα Προ−
μηθειών, Εθνικής Αμύνης 41, Τ.Κ. 54635 Θεσσαλονίκη.

Το τεύχος της διακήρυξης υπάρχει στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου www.gennimatas−thess.gr για ενημέ−
ρωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρουν μέρος οι εν−
διαφερόμενοι στον διαγωνισμό είναι, είτε να ζητήσουν 
το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο προμηθειών 
του Νοσοκομείου χωρίς κόστος είτε μέσω e−mail μετά 
από αποστολή αιτήματος στο Fax: 2310207426 ή στο 
e−mail: promitheies@gennimatas−thess.gr

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3548/ 
2007 περί καταχωρήσεων δημοσιεύσεων στον ημερήσιο 
και τοπικό τύπο, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακή−
ρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. 

 Θεσσαλονίκη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ο Διοικητής
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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