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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό δια-
γωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, με προϋπολογισμό 1.700.000,00 €. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 981.066,92, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 391.965,63.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, μέχρι τις 27/02/2014, το έντυπο Οι-
κονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γρα-
φεία ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, οδός 701 00 Πεζά, Πληροφορίες για τα
τεύχη: κα Αρβανίτη Ελένη, τηλ 2813 401118 και για τη μελέτη κα Παύλου Πόπη
τηλ.: 2813 401 128. 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 διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδό-
τηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προ-
σφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €. Τα συμβατικά τεύ-
χη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσε-
λίδα www.dimos-archanon-asterousion.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα
τύπου Β.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/03/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέ-
ραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6) του
ΚΔΕ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην παραπάνω
αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο
Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις 2η, 3η
εκτός νομού και 2η, 3η και 4η εντός νομού στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, τάξεις 1η,
2η εκτός νομού και 1η, 2η, και 3η εντός νομού στην κατηγορία
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη ___ του
ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ____________, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ-
θρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία,
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 27.461,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το δημοπρατούμενο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής 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. 2013ΕΠ00280125. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Αρχανών - Αστε-
ρουσίων.
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Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση
και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "ΒΕΝΙΑΜIΝ Ο
ΛΕΣΒΙΟΣ"» με κωδικό ΟΠΣ: 374044 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφια-
κή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο επιλο-
γής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], Διεύ-
θυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τηλέφωνο +30 22510 29400, e-mail: in-
quiries@etal-sa.gr, φαξ +30 22510 29577, ιστοσελίδα www.etal-sa.gr, Υπεύθυνος:
κ. Αναστάσιος Μ. Περιμένης.
2. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής την πλέ-
ον συμφέρουσα από οικονομική 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: Με-
λέτη Εφαρμογής, Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού. Ανάπτυξη λο-
γισμικού τεκμηρίωσης και νέου πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου. Ανάπτυξη εκ-
παιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών. (α) τρισδιάστατο διαδικτυακό εκπαιδευτικό
παιχνίδι (serious game) που θα εξελίσσεται στον τρισδιάστατο ψηφιοποιημένο πραγ-
ματικό χώρου του «Λαογραφικού Σπιτιού». (β) «εφαρμογή προβολής και ανάδειξης
παραδοσιακών παιχνιδιών», (γ) «Τρισδιάστατο διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι
(serious game) με μορφή περιπέτειας - αρχαιολογίας που θα εκτυλίσσεται στην Λέ-
σβο και θα περιλαμβάνει ταξίδια στον χρόνο» και (δ) «Διαδραστικό Χρονολόγιο ιστο-
ρίας και πολιτισμού». Επίσης θα πραγματοποιηθούν δράσεις καταγραφής των εκ-
δηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων συνοδευόμενες από την κατάλληλη τεκμηρίωση
και θα γίνει μεταφόρτωση τους στη Wikipedia και σε portal φιλοξενίας - προβολής
βίντεο. Περιλαμβάνεται επίσης προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, Εκπαί-
δευση Χρηστών και Πιλοτική Λειτουργία. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου δί-
νεται στα Αναλυτικά Τεύχη της προκήρυξης τα οποία είναι διαθέσιμα και στις ιστο-
σελίδες www.etal-sa.gr, και www.digitalplan.gov.gr.
4. Σύνολο προϋπολογισθείσας αξίας έργου: 192.276,42 -€ (εκατόν ενενήντα δύο χι-
λιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) πλέον ΦΠΑ 23%,
44.223,58-€ (σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα οκτώ
λεπτά. Ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 236.500,00-€. (διακόσιες τριάντα έξι χι-
λιάδες πεντακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά). Τα δικαιώματα προαίρεσης περιγράφο-
νται αναλυτικά στο Τεύχος Β της προκήρυξης.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικά ή νο-
μικά 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 Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημο-
σίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώ-
θηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση κα-
λύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνά-
ψει 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 εσω-
τερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα συμ-
μετάσχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία ή ως υπεργολάβοι
στον διαγωνισμό δεν μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα δια-
γωνιζόμενων.
6. Ειδικοί όροι: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγ-
μένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική πείρα στη εκπόνηση παρό-
μοιων έργων, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στην αναλυτική πρόσκληση και

τις σχετικές προδιαγραφές και παραρτήματα.
7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Προ-
σφορές 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 υπογραφής της. 
9. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Η διάθεση της Διακήρυξης γίνε-
ται από την Έδρα της Αναθέτουσας 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
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή πα-
ράδοσή της. Επίσης απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα δίνονται εγγράφως από τη
διενεργούσα αρχή μόνο σε έγγραφες ερωτήσεις σύμφωνα με τους όρους της ανα-
λυτικής πρόσκλησης-τευχών του διαγωνισμού.
10. Προθεσμία και τόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υπο-
βάλλονται στα γραφεία της 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:
κ. 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 αποσφράγιση 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.], Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέ-
σβος, Τηλέφωνο +30 22510 29400, e-mail: inquiries@etal-sa.gr, φαξ +30 22510
29577. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται δε να παρευρίσκονται οι διαγωνι-
ζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
13. Εγγυήσεις: α. Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού) ύψους
5% της προϋπολογισθείσας αξίας της διακήρυξης συμπεριλαμβανομένου του ισχύο-
ντος και αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ κατά την ημερομηνία του Διαγωνισμού. β.
Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης: Ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα κατακυ-
ρωθεί ο διαγωνισμός, πρέπει να καταθέσει εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων
της Σύμβασης ως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Το ύψος της Εγγύη-
σης Καλής Εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ. 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 ορί-
ζεται στο σημείο (5) της παρούσας. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να πε-
ριβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλει Προσφορά, (δημι-
ουργείται κοινοπραξία σε περίπτωση κατακύρωσης).
16. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατά-
σταση 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 Σύμ-
βασης, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Λέσβου.
19. Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης: Περίληψη της
διακήρυξης έχει σταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
10.02.2014 και έλαβε κωδικό καταχώρησης [ID: 2014-018839]. Η παρούσα περίλη-
ψη δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σε μια ημερήσια τοπι-
κή εφημερίδα,, αποστέλλεται στα Επιμελητήρια της Ελλάδος, αναρτάται στο πίνα-
κα ανακοινώσεων της διενεργούσας-αναθέτουσας αρχής και στην ιστοσελίδα της
www.etal-sa.gr.
Η Διενεργούσα και Αναθέτουσα Αρχή, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε.,
[ΕΤΑΛ Α.Ε.], εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικα-
σίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά
οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Για την Διενεργούσα Αρχή του Διαγωνισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πρόεδρος Δ.Σ.

ρεσιών του Δήμου, Αγία Κυριακή Θε-
ριακησίου μέχρι τις 27/02/2014 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 2μ.μ. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι-
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό-
δειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 2654360133, FAX επικοινωνίας
2654360120.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
04/03/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.
και το σύστημα προσφοράς με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του
Ν. 3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρή-
σεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργο-
ληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η ανε-
ξαρτήτως νομού τάξη για έργα κατηγο-
ρίας υδραυλικών ή ηλεκτρομηχανολο-
γικών (υδραυλικά υπό πίεση), καθώς και
οι επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μη-
τρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (εργο-
δηγοί πτυχιούχοι μέσων Τεχνικών Σχο-
λών που καταργήθηκαν με το ν.576/1977,
αδειούχοι επιχειρηματίες, εμπειροτέ-
χνες, υπομηχανικοί ή πτυχιούχοι ΤΕΙ &
ΚΑΤΕΕ) υπό τους περιορισμούς των ανω-
τάτων ορίων για έργα της παραπάνω κα-
τηγορίας. 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κρά-
τη που έχουν υπογράψει την συμφωνία
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετι-
κή απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον εί-
ναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί-
στοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’

κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίση-
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημο-
πρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίση-
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημο-
πρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρή-

σεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β
και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό με-
ταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κά-
θε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε-
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με πο-
σοστό όχι μικρότερο του 25% της κα-
λούμενης κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων για την κάλυψη των διαφόρων κα-
τηγοριών των εργασιών του έργου υπό
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16
του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό
σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι-
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να
αναγράφεται, στην περίπτωση δε που
αναγράφεται λανθασμένα, δεν επηρεά-
ζεται το κύρος της συμμετοχής της επι-
χείρησης και της κοινοπραξίας. Κατη-
γορία 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 μεγαλύτε-
ρης κατηγορίας. 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέ-
χει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επί-
σης δεκτές και μεμονωμένες εργολη-
πτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμο-
γή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά

εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατα-
σκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 460,00 ευρώ με ισχύ αυ-
τής 6μηνών και 30ημερών (04/10/2014),
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω-
νισμού. 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώ-
σεις ΣΑΤΑ 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ιωάννινα 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 3578Β/12-2-2014 έκ-
θεση επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών
Γεώργιος Χ. Κατσαριώτης, κάτοικος Αθη-
νών, οδός Τζιραίων αρ. 6, επέδωσα προς
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
Δημήτριο Παϊκόπουλο, για τον Jamil Ab-
duljawad του Mjouma, αγνώστου δια-
μονής, μετά από σχετική παραγγελία
προς επίδοση της Δικηγόρου Αθηνών κ.
Σοφίας Δ. Μερκούρη, πληρεξούσιας της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«SFS HELLAS FINANCE CONSUMER
Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ.
Μεσογείων αρ. 109 – 111 και εκπροσω-
πείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 414/2014 Απόφασης του Ει-
ρηνοδικείου Αθηνών, μετά της κάτωθι
αυτού και από 27/1/2014 επιταγής, προ-
κειμένου να λάβει γνώση και για τις νό-
μιμες συνέπειες, επιτασσόμενο ταυτό-
χρονα όπως νόμιμα και εμπρόθεσμα:
Α. αυτός και κάθε τρίτος, που έλκει δι-
καιώματα από αυτόν, να της παραδώσει
τη νομή και κατοχή του ΙΧ επιβατικού αυ-
τοκινήτου μαζί με τον εξοπλισμό του, ερ-

γοστασίου κατασκευής BMW, τύπου 316,
με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΒ - 9328 και
αριθμό πλαισίου WBAAT51000FW14192,
άλλως θα αφαιρεθεί το άνω αυτοκίνητο
από τα χέρια αυτού ή και κάθε τρίτου
που έλκει δικαίωμα από αυτόν, με εκτέ-
λεση της παρούσας απόφασης και
Β. καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα τα
ακόλουθα ποσά:
1. για δικαστική δαπάνη το ποσό των
350,00 €,
2. για έξοδα λήψης επίσημου αντιγρά-
φου της υπό εκτέλεση απόφασης και
επικύρωση του αντιγράφου αυτού 5,00
€,
3. για σύνταξη της επιταγής αυτής 60,00
€,
4. για την επίδοση της επιταγής αυτής
το ποσό των 50,00 €,
δηλαδή συνολικά το ποσό των 465,00 €
και αυτό νομιμότοκα από την κοινοποί-
ηση της παρούσας μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, αλλιώς θα εκτελεστεί αναγκα-
στικά η παρούσα απόφαση, οπότε θα
προστεθούν και όλα τα νόμιμα δικαιώ-
ματα για την εντολή προς αναγκαστική
εκτέλεση καθώς και όλα γενικά τα έξο-
δα εκτέλεσης.
Αντίκλητος στην Αθήνα και δεκτική κα-
ταβολής διορίζεται η Σοφία Δ. Μερκού-
ρη, δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών,
οδός Ακαδημίας αρ. 15, τηλ. 210
3632005. 

Αθήνα 12/2/2014
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 3579Β/12-2-2014 έκ-
θεση επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών
Γεώργιος Χ. Κατσαριώτης, κάτοικος Αθη-
νών, οδός Τζιραίων αρ. 6, επέδωσα προς
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
Δημήτριο Παϊκόπουλο, για τον Πανα-
γιώτη Κρητικό του Ιωάννη, πρώην κά-
τοικο Αγ. Αναργύρων, οδός Σπύρου Μελ-
λά αρ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής,

μετά από σχετική παραγγελία προς επί-
δοση της Δικηγόρου Αθηνών κ. Σοφίας
Δ. Μερκούρη, πληρεξούσιας της Ανώ-
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SFS
HELLAS FINANCE CONSUMER Α.Ε.»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Με-
σογείων αρ. 109 – 111 και εκπροσωπεί-
ται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από
23/1/2014 Αίτησης (Αρ. Καταθ.
893/2014), με την οποία ορίστηκε δικά-
σιμος για συζήτησή της η 6η Μαρτίου
2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00, στο
ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών,
προκειμένου να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να πα-
ραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται
και ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή της στο
σύνολό της, να αναγνωριστεί προσωρι-
νά νομέας του αυτοκινήτου κατασκευ-
ής ADAM OPEL AG, τύπου VECTRA - C
με αριθ. κυκλ. ΙΕΒ – 6874 και αριθμό πλαι-
σίου W0L0ZCF6951001727 μαζί με τον
εξοπλισμό του, να υποχρεωθεί ο καθ ου
η αίτηση και κάθε άλλος που από αυτόν
έλκει δικαίωμα χρήσης αυτού ή επ’ ονό-
ματί του κατέχει το παραπάνω αυτοκί-
νητο να της το αποδώσει μαζί με τα συ-
στατικά και παραρτήματά του και σε πε-
ρίπτωση άρνησής του να διαταχθεί η βί-
αιη αφαίρεσή του από τα χέρια του καθ
ου ή κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα
από αυτόν ή το κατέχει επ’ ονόματι αυ-
τού, να απαγορευτεί στο μέλλον κάθε
πράξη διατάραξης της νομής της, να χο-
ρηγηθεί εξάμηνη προθεσμία από την έκ-
δοση αποφάσεως για την άσκηση τα-
κτικής αγωγής και να καταδικαστεί ο καθ
ου στην δικαστική της δαπάνη. 

Αθήνα 12/2/2014
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 3577Β/12-2-2014 έκ-
θεση επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών
Γεώργιος Χ. Κατσαριώτης, κάτοικος Αθη-
νών, οδός Τζιραίων αρ. 6, επέδωσα προς

τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
Δημήτριο Παϊκόπουλο, για τον Αθανά-
σιο Ζαφειρόπουλο του Κων/νου, πρώην
κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Φιλίππου
αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά
από σχετική παραγγελία προς επίδοση
της Δικηγόρου Αθηνών κ. Βασιλικής Ε.
Χαβέλα, πληρεξούσιας της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «SFS HEL-
LAS FINANCE LEASE & TRADE Α.Ε.»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Με-
σογείων αρ. 109 – 111 και εκπροσωπεί-
ται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της υπ’
αριθ. 31/2013 Απόφασης του Ειρηνοδι-
κείου Αθηνών, μετά της κάτωθι αυτού
και από 3/2/2014 επιταγής, προκειμένου
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συ-
νέπειες, διατασσόμενο ταυτόχρονα αυ-
τόν και κάθε τρίτο που έλκει δικαίωμα
από αυτόν, να της παραδώσει τη νομή
ενός αυτοκινήτου μαζί με τον εξοπλισμό
του, εργοστασίου κατασκευής RENAULT
MEGANE, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΤ
- 9556 και αριθμό πλαισίου 31514212,
άλλως θα αφαιρεθεί το άνω αυτοκίνητο
από τα χέρια αυτού ή και κάθε τρίτου
που έλκει δικαίωμα από αυτόν, με εκτέ-
λεση της παρούσας απόφασης.
Επίσης ο καθ’ ου επιτάσσεται να κατα-
βάλει:
1. Ευρώ 300,00 για δικαστική δαπάνη,
2. Ευρώ 0,50 για λήψη παρόντος αντι-
γράφου,
3. Ευρώ 30,00 για κοινοποίηση παρού-
σας επιταγής,
4. Ευρώ 30,00 για σύνταξη παραγγελίας
προς επίδοση και επιταγή.
Σε περίπτωση μη καταβολής των άνω
ποσών (κονδύλια 1,2,3 και 4) θα επιδιω-
χθεί η είσπραξή τους με κάθε νόμιμο μέ-
σο και με εκτέλεση της παρούσης. 
Επίσης σε περίπτωση εκτελέσεως θα ει-
σπραχθεί ποσό 30 ευρώ για την παραγ-
γελία προς εκτέλεση.
Αντίκλητος διορίζεται η υπογράφουσα
την παρούσα πληρεξούσια δικηγόρος
και ο επιδίδων Δικ. Επιμελητής. 

Αθήνα 12/2/2014
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ 


