Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2013.08.09 08:52:56
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

4051

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αρ. Φύλλου 508
9 Αυγούστου 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ
1. H Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων − Οδικών Ση−
ράγγων και Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ) της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκηρύσσει Δημό−
σιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές κατά την
ανοικτή δημοπρασία, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), όπως αυτές ισχύουν
κατά την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για
δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο−
τήτων και με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμο−
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγ−
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,
του άρθρου 4 παράγραφος β και του άρθρου 6 του
Ν. 3669/2008 για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Βελ−
τίωση Ε.Ο. Αγρινίου − Καρπενησίου (κατά τμήματα) –
Τμήμα: Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης», ΚΕ. 2550, Προϋπολογι−
σμού μελέτης (με Φ.Π.Α.) 24.000.000,00 ευρώ.
2. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή οδικού
τμήματος μήκους 7,15 χλμ περίπου του Οδικού Άξο−
να Αγρινίου−Καρπενησίου, από τον κόμβο Ρουπακιάς/
Αγ. Ιωάννη επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, παρακά−
μπτοντας τον οικισμό Καμαρούλα μέχρι να καταλήξει
στον υφιστάμενο δρόμο προς τον Άγιο Βλάση, όπου
συναρμόζεται με αυτόν.
Ο οδικός άξονας θα συνδέει το Αγρίνιο με το Καρ−
πενήσι.
Η προβλεπόμενη διατομή της οδού στα πρώτα 6,5 χλμ
είναι 11,00 μ. (πλάτος οδοστρώματος), τύπου β2σ και στο
υπόλοιπο τμήμα είναι 8,00 μ (πλάτος οδοστρώματος),
τύπου β2 με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση σε όλο το
μήκος της.
Στα πρώτα 3,57 χλμ έχουμε νέα χάραξη οδού και στη
συνέχεια η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη οδό με
τοπικές βελτιώσεις μικρής έκτασης.

Αναλυτικά περιλαμβάνεται:
Α) Η πλήρης κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 7,15
χλμ του Οδικού Άξονα Αγρινίου−Καρπενησίου, από τον
κόμβο Ρουπακιάς/Αγ. Ιωάννη επί της Ε.Ο. Αντιρρίου –
Ιωαννίνων μέχρι τη συναρμογή του με τον υφιστάμενο
δρόμο προς τον Άγιο Βλάση.
Β) η κατασκευή:
− παράπλευρων οδών, μήκους 4,83 χλμ περίπου,
− τεσσάρων (4) γεφυρών (Γ01, Γ02, Γ03 και Γ04), επτά
(7) κιβωτοειδών οχετών, σωληνωτών οχετών και λοιπών
έργων αποχέτευσης−αποστράγγισης και
− πέντε (5) ισόπεδων κόμβων Κ01 (Ε.Ο. Αντιρίου−Ιωαννί−
νων), Κ02 (Νέα Αβοράνης, Αγρινίου), Κ03 (Καμαρούλας),
Κ04 (Αγ. Νικολάου) και Κ05 (Σχίνου) με τις καθέτους
οδούς που συμβάλουν στους κόμβους για την εξυπη−
ρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, οικισμών και την
αποκατάσταση του υφισταμένου οδικού δικτύου.
Οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο αφορούν
πλήρη κατασκευή της οδού, δηλ. χωματουργικά, τεχνικά,
οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση−ασφάλεια, ηλεκτρο−
φωτισμό των κόμβων που συνδέουν τους οικισμούς με
τη νέα οδό.
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της προαί−
ρεσης για την ανάθεση, στον ίδιο ανάδοχο, νέας σύμ−
βασης με αντικείμενο την κατασκευή οδικών τμημάτων
(Χ.Θ.: 5+433~5+639) και (Χ.Θ.: 6+589~6+672) στις θέσεις
κατασκευής υψηλών τοίχων αντιστήριξης Τ1−Τ2 και Τ3
στο τμήμα Αγρίνιο−Αγ. Βλάσης της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρ−
πενησίου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης του έργου
ανέρχεται σε 24.000.000 € και αναλύεται σε:
Α) Κύρια σύμβαση, προϋπολογισμού 19.650.000,00 € και
Β) Έργο προαίρεσης, προϋπολογισμού 4.350.000,00 €.
3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά τα ακόλουθα σχή−
ματα, όπως ειδικότερα αναφέρονται στη διακήρυξη,
όπου ορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμε−
τοχής:
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.,
εφόσον ανήκουν στην πέμπτη (5η) τάξη ή έκτη (6η) τάξη
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, είτε
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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 Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.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.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα−
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα−
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7
του Ν. 3669/2008 (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.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο−
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι−
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
4. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων − Οδικών Σηράγγων και
Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ), οδός Πανόρμου 22 − Αθή−
να (Τ.Κ. 115 23,) 5ος όροφος, Τηλέφ. 210 6412441, fax 210
6450782 και 210 6412464, την 24.9.2013, ημέρα Τρίτη και
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο−
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργη−
θεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια
ώρα 10:00 π.μ.
5. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
ή προσφορές για μέρος του έργου.
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε−
τέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
24 παρ. 2 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει, για διάστημα
εννιά μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προ−
σφορών.
7. Η εγγύηση συμμετοχής που κατατίθενται από τους
διαγωνιζόμενους στη δημοπρασία, κατά τους όρους του
άρθρου 24 του Ν. 3669/2008, ανέρχεται σε 581.745,00
ΕΥΡΩ ήτοι σε ποσοστό 4% επί του προϋπολογισμού της
Υπηρεσίας (χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), παρέχεται δε,
σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο τεύχος Διακήρυξης
(Τ.Δ.) του έργου, θα αφορά το έργο «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρι−
νίου− Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα: Αγρίνιο – Αγ.
Βλάσης», και θα ισχύει τουλάχιστον για 10 μήνες από
την ημερομηνία της δημοπράτησης του έργου.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ
071/8 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ−
μός ενάριθμου έργου: 2012ΣΕ07180005) και υπόκειται
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά−
δοχο μέχρι ποσοστού 10% και συγκεκριμένα:
α. Μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συμβα−
τικού ποσού, για δαπάνες εγκαταστάσεων, μελέτες και
έξοδα εκκίνησης του έργου.
β. Μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συμβατι−
κού ποσού, για δαπάνες προμήθειας υλικών που ενσω−
ματώνονται στο έργο.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ. Οι πληρωμές θα
γίνονται με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου και σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν.
10. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, ορί−
ζεται σε είκοσι οχτώ (28) μήνες από την υπογραφή του
συμφωνητικού.
11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύ−
χη Δημοπράτησης από τα γραφεία της Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Σ.Υ.Ε.,
οδός Πανόρμου 22, 1ος όροφος, Πληροφορίες: Αννα Ζε−
νάκου – Τηλ.: 210−6412473, με καταβολή ποσού τριάντα
(30) ευρώ μετρητοίς, μέχρι και την Τετάρτη 18.9.2013.
12. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γρα−
φεία της Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Σ.Υ.Ε. τηλέφωνο 210−6412441 Δ. Ρίζου.
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2013
Ο Διευθυντής
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
F
(2)
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Αριθμ. 11561
Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση λιθόστρωτων
στα Φήρα».
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 229.448,00 € (Με
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α), και το έργο αποτελείται από
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
− Δαπάνη Εργασιών 143.700,75 €.
− Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)
25.866,14 €.
− Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης ερ−
γασιών) 25.435,03 €.
− Αναθεώρηση 2.798,08 €.
− Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 16%: 31.648,00 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη
του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσί−
ας Δήμου Θήρας μέχρι και τις 05.09.2013. Ο διαγωνισμός
θα διεξαχθεί στις 10.09.2013 και ώρα λήξης προσφορών
ορίζεται η 10:00 π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι ύψους 3.900,04 €. Δεν
δίδεται προκαταβολή. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά
ανάλογα με την περαίωση επιμέρους εργασιών.
Πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ.
22863−60164, fax 22860−28886, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου
Θήρας, αρμόδιος υπάλληλος Ποιμενίδης Δημήτριος.
Θήρα, 5 Αυγούστου 2013
Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
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(3)
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Αριθμ. 11563
Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου: «Ανανέωση ασφαλτοτάπητα −
ανακατασκευή οδών Δήμου Θήρας».
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 180.000,00 € (Με
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α), και το έργο αποτελείται από
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
− Δαπάνη Εργασιών 88.969,47 €.
− Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)
16.014,50 €.
− Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης ερ−
γασιών) 15.747,60€.
− Άσφαλτος και Απολογιστικά 32.876,21 €.
− Αναθεώρηση 1.564,63 €.
− Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 16%: 24.827,59 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη
του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσί−
ας Δήμου Θήρας μέχρι και τις 29.08.2013. Ο διαγωνισμός
θα διεξαχθεί στις 03.09.2013 και ώρα λήξης προσφορών
ορίζεται η 10:00 π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι ύψους 3.072,15 €. Δεν
δίδεται προκαταβολή. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά
ανάλογα με την περαίωση επιμέρους εργασιών.
Πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ.
22863−60164, fax 22860−28886, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου
Θήρας, αρμόδιος υπάλληλος Ποιμενίδης Δημήτριος.

1. Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκηρύσσει ανοιχτό επανα−
ληπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτί−
ωση εσωτερικής οδοποιίας στη Γρα Λυγιά» με συνολι−
κό προϋπολογισμό 20.325,20 χωρίς Φ.Π.Α. και 25.000,00
ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής: Κόστος εργασιών
14.938,20 ευρώ, ΓΕ και ΟΕ 2.688,88 ευρώ, απρόβλεπτα
2.644,06, αναθεώρηση 54,06 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δι−
αγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.)
από την έδρα της υπηρεσίας πλατεία Κανουπάκη 1 Ιε−
ράπετρα, μέχρι τις 22.8.2013. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β΄.
2. Πληροφορίες για την Μελέτη στο τηλέφωνο 28423
40328 και αρμόδιος υπάλληλος για διανομή των τευχών:
Δατσέρης Βαλάντης τηλ: 2842340303 fax επικοινωνίας
28420 26110.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.8.2013, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφο−
ρών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου
6 του Ν. 3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω−
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες των τάξεων:
Α1, Α2 και 1η για έργα Οδοποιίας.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού−
μενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 406 με ισχύ του−
λάχιστον έξι μήνες και τριάντα ημέρες, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
7. Προκαταβολή δεν προβλέπεται.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. 2013.
9. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
τον Oικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας.

Θήρα, 5 Αυγούστου 2013
Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ
F
(4)
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Αριθμ. 11557
Ο Δήμος Θήρας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για
την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συμπληρωματικές
εργασίες νέου Νηπιαγωγείου Ακρωτηρίου Θήρας».
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 47.179,00 ευρώ,
η ημερομηνία παραλαβής των τευχών δημοπράτησης
είναι μέχρι και την 14η Αυγούστου 2013 και η ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού (κατάθεση προσφορών)
είναι η 20η Αυγούστου 2013 και ώρα 10:00. Ειδικοί πε−
ριορισμοί συμμετοχής υπάρχουν σύμφωνα με το Νόμο.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 809,92 €. Δεν γίνονται
δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Δεν δίδεται προκα−
ταβολή. Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους. Η
πληρωμή θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την περαίωση
των επιμέρους εργασιών.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την δια−
κήρυξη δίδονται στο τηλ. 22863−60163, fax 22860−28886,
αρμόδιος υπάλληλος Δανέζη Σοφία στο τμήμα Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, Φήρα ΤΚ.84700.
Θήρα, 5 Αυγούστου 2013
Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ

Ο Δήμαρχος
ΙΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
F
(6)
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμ. 136451
Ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύττει ότι την 10η του μηνός
Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο
Ηρακλείου (Δημοτικό κτίριο Ν. Αλικαρνασσού − Διονυσί−
ου 13Α, Τ.Κ. 71601), ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα::
με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες
επί τοις %, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/2008, N. 3263/2004,
Ν. 3212/2003, Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, Ν. 2338/1995,
Ν. 2229/1994, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, Π.Δ. 609/85,
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Π.Δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Δια−
μόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Δημοτικού κτηρίου
Ακτάρικα».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες
εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό
37.660,44 ευρώ (δαπάνη εργασιών), β) κατηγορία Ηλε−
κτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 4.983,20 ευρώ
(δαπάνη εργασιών) γ) σύνολο ΓΕ, ΟΕ, απρόβλεπτα και
αναθεώρηση 17.355,96 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του
έργου, ανέρχεται στο ποσό των 73.799,51 ευρώ με Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των
συμβατικών τευχών του διαγωνισμού στο site του Δή−
μου Ηρακλείου: www.heraklion.gr απ’ όπου μπορούν να
ληφθούν ηλεκτρονικά, ενώ για τη συμμετοχή στον δια−
γωνισμό θα σφραγίζονται τα έντυπα των οικονομικών
προσφορών στο Δημοτικό κτίριο Ν. Αλικαρνασσού −Δι−
ονυσίου 13Α, μέχρι και τις 5.09.2013 ημέρα Πέμπτη, με
καταβολή ποσού 5 (πέντε) ευρώ στο κεντρικό ταμείο
του Δήμου (κτήριο Λότζια).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου
Β΄.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει−
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία που ανήκουν:
στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα Οικοδομικά.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε
2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον−
δύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.160,00
ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται
προς το Δήμο Ηρακλείου. Η ισχύς της θα είναι τουλά−
χιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
180 ημέρες.
Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ−
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό−
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 60 (εξήντα)
ημερολογιακές ημέρες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι
ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και
Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, αρμόδιος υπάλληλος
Δέσποινα Καλαράκη (τηλ.: 2810 247541 Φαξ: 2810280780)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ηράκλειο, 5 Αυγούστου 2013
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
F
(7)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Αριθμ. 64550
O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κέντρου Υγείας
αστικού τύπου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
στον Δήμο Χανίων», με προϋπολογισμό 2.051.485,47€
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 2.589.000 ευρώ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οικοδομι−
κών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.):
1.246.456,33€ κατηγορία Η/Μ: 805.029,14 €.

Αντικείμενο του έργου: Το έργο περιλαμβάνει την κα−
τασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χα−
νίων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του.
Το κτίριο προβλέπεται να κατασκευαστεί στην αστική
περιοχή του Δήμου Χανίων και στην θέση που τώρα
βρίσκεται το Παλαιό Εγκαταλειμμένο Γενικό Νοσοκο−
μείο Χανίων ο «Άγιος Γεώργιος» στο οικοδομικό τετρά−
γωνο ΟΤ 378α, ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων, εντός του
Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Χανίων. Συγκεκριμένα το
κτίριο του Κέντρου Υγείας καθώς και οι απαραίτητοι
χώροι κίνησης και στάθμευσης που το περιβάλλουν, θα
κατασκευαστούν στο τμήμα έκτασης 5.848,41 τ.μ. του
Οικοδομικού τετραγώνου όπου προβλέπονται χρήσεις
Υγείας. Το κτήριο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα (υπό−
γειο και ισόγειο) συνολικού εμβαδού 1300 τ.μ.:
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν συνοπτικά περιλαμ−
βάνουν:
1. Οικοδομικές εργασίες κτηρίου:
Εκσκαφές, επιχώσεις, κατασκευή φ.ο. από οπλισμένο
σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομές, επιχρίσματα, μονώσεις,
ψευδοροφές, επιστρώσεις δαπέδων, μεταλλικές κατα−
σκευές, κουφώματα, χρωματισμοί.
2. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηρίου:
Ύδρευση, Αποχέτευση, Όμβρια, Κλιματισμός – Θέρμαν−
ση – Αερισμός, Πυρασφάλεια, Ισχυρά Ρεύματα, Ασθενή
Ρεύματα, Αντικεραυνική Προστασία, Ανελκυστήρας.
3. Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου.
Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, εγκατάσταση
πρασίνου, φωτισμός.
Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007−
2013 μέσω του ΠΔΕ, με κωδικό 2012ΕΠ00280090
Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά−
δοχο ποσοστού μέχρι 10% του αρχικού συμβατικού
αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51
του Ν. 3669/2008 και της παρ. Η6, εδ.2. του Ν. 4093/2012.
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με συνδυασμό συστη−
μάτων και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών
της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους
ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρ−
θρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), σε συνδυασμό με το
σύστημα μειοδοσίας μόνο στο ποσοστό εργολαβικού
οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών
της παραγράφου ε του άρθρου 4 και του άρθρου 9
του Ν. 3669/08. για την πληρωμή των απολογιστικών
εργασιών. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά
το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα
τύπου Β και έχει εγκριθεί με την με αρ. 679/2013 απόφα−
ση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθε−
σμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο δια−
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 41.030 ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο
Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνο−
νται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μη−
νών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 2.4.2014.
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Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται
να συμμετάσχουν:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η ή 3η ή (4η εντός Νο−
μού) τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην 2η
ή 3η (4η εντός Νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.
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.
2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο−
ρίας Η/Μ της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) σε κοινο−
πραξία για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των
εργασιών του έργου.
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγω−
νισμός θα διεξαχθεί στις 3/9/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου
Ε΄ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).
Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε΄
50, 73135 Χανιά, 3ος όροφος, μέχρι τις 29.8.2013 αφού
καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαρα−
γωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και
προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστο−
σελίδα του Δήμου Χανίων.
Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασί−
ας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Χανίων.
Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τη−
λέφωνο 2821341726, fax επικοινωνίας 2821341709, αρμό−
διος υπάλληλος για επικοινωνία Έλλη Κρασσοπούλου.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή−
ρυξη του διαγωνισμού.
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ

4055
(8)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Αριθμ. 64830
1. O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή συντήρηση αθλη−
τικών εγκαταστάσεων» με προϋπολογισμό 330.000,00
ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργων οικοδομικών
με προϋπολογισμό 171.222,63 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία έργων Η/Μ με
προϋπολογισμό 107.017,31 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
Ο.Ε. και απρόβλεπτα).
2. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου
Ε΄ 50 και Σφακιανάκη – 2ος όροφος – Χανιά, μέχρι και
την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2013. Τα τεύχη δημοπράτη−
σης είναι επίσης διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Δήμου (www.chania.gr). Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε υπόδειγμα τύπου Β΄. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο 2821341726, 2821341614, fax 2821093300
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γιώργος Λαζό−
πουλος.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δι−
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός
Γρηγορίου Ε΄ 55, 3ος όροφος, στις 27 Αυγούστου 2013,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ−
σφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι
ο συνδυασμός του συστήματος επί μέρους ποσοστών
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμο−
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του
άρθρου 4 παρ. β και άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), με
το σύστημα μειοδοσίας μόνο στο ποσοστό οφέλους για
την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών της παραγρά−
φου ε του άρθρου 4 και του άρθρου 9 του Ν. 3669/2008
για την πληρωμή των απολογιστικών εργασιών.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο−
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι
− τάξεις Α2, 1η (και 2η εντός Νομού έδρας και σε ένα
δεύτερο επιλογής της) για έργα κατηγορίας Οικοδο−
μικών και
− στην Α2, 1η (και 2η εντός Νομού έδρας και σε ένα
δεύτερο επιλογής της) τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ
ή κοινοπραξίες τάξης Α1 για έργα κατηγορίας Η/Μ
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα−
ξίας)
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού−
μενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού ύψους
των πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (5.340 €)
και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 28 Μαρτίου 2013. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
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6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (κωδικός 15−
7336.001) (ποσό για το 2013 150.000 €).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.
Χανιά, 5 Αυγούστου 2013
Ο Αντιδήμαρχος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ
F
(9)
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Αριθμ. 64934
Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δι−
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη
αναδόχου για την «ασφάλιση των μεταφορικών μέ−
σων και μηχανημάτων του Δήμου», προϋπολογισμού
δαπάνης 56.060,00 € ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις:
− Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι−
κας»,
− Του Π.Δ/τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προ−
μηθειών ΟΤΑ»,
− Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης». (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7.6.2010).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26 Αυγούστου 2013, ημέ−
ρα Δευτέρα και ώρα από 11.00 π.μ έως 11.30 π.μ. (λήξη
παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κυ−
δωνίας 29, ΤΚ 73100 Χανιά, ενώπιον της Επιτροπής. Οι
προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους
διαγωνιζόμενους ή με ειδικό πληρεξούσιο για το συγκε−
κριμένο διαγωνισμό.
Δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνουν: Ασφαλιστικές
Εταιρείες και Ασφαλιστικά Πρακτορεία που λειτουρ−
γούν νόμιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Πιστοποιητικό
Φερεγγυότητας, διά των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπρόσωπων οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα νόμιμα
πιστοποιητικά εκπροσώπησης.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύ−
ηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 1.121,20 €.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνι−
σμό καθώς και η προκήρυξη με τα τεύχη δίνονται από
το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας
29 73100 Χανιά, τηλ.: 2821341760) καθώς και στην ιστο−
σελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.
Χανιά, 6 Αυγούστου 2013
Ο Αντιδήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
F
(10)
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αριθμ. 068236
Ο Δήμος Αμαρουσίου, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό
μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα επί μέρους πο−
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του άρθρου 6
του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), με σφραγισμένες προσφορές,
εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την ανάδειξη αναδόχου

κατασκευής του έργου: «Εφαρμογή εγκεκριμένης από
την Π.Υ. μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στο
κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους
όρους της Διακήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 1418/1984
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν. 2052/92,
Ν. 2229/1994, Ν. 2338/1995, Ν. 2372/1996, Ν. 2576/1998,
Ν. 2940/2001 και Ν. 3263/2004) και των εκτελεστικών
αυτού Διαταγμάτων Π.Δ. 609/1985, 23/1993, 286/1994,
402/1996, 210/1997, κ.λπ., όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς και με τις διατάξεις
του άρθρου 3 (παράγρ. α) «με ανοικτή δημοπρασία» και
των άρθρων 4 (παράγρ. β) και 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)
για υποβολή οικονομικής προσφοράς με το σύστημα επί
μέρους ποσοστών έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών
εργασιών σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
Η συνολική κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης
δαπάνη ανέρχεται σε 166.999,00 ευρώ, συμπεριλαμβα−
νομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα,
οδός Β. Σοφίας 9, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την
10.9.2013 ημέρα Τρίτη και λήξη παράδοσης προσφορών
ορίζεται η 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξα−
χθεί 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 Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο−
ποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι−
χειρήσεις Δημοσίων Έργων (ατομικές ή εταιρικές) εγγε−
γραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη, 1η
τάξη και 2η μόνο για εντός Nομού τάξη για έργα κατη−
γορίας Η/Μ Eγκαταστάσεων και Α1 τάξη, Α2 τάξη και 1η
τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση Δ17α/08/35/ΦΝ 430/18.4.2003 (ΦΕΚ
469/Β΄/18.4.2003) και με την εγκ 13 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., υπ’
αριθμ. πρωτ. Δ17α/04/44/ΦΝ 430, όπως ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008, ως ισχύει.
Επίσης γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη, Α2 τάξη, 1η
τάξη και 2η μόνο για εντός Νομού τάξη για έργα κατη−
γορίας Η/Μ Εγκαταστάσεων, και Α1 τάξη, Α2 τάξη και
1η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών με τις προ−
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 2.545,00
ευρώ δηλαδή ποσοστό 2% (μετά από στρογγυλοποίη−
ση) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της μελέτης
του έργου χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Η εγγυητική
επιστολή θα είναι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα−
νείων (Τ.Π.Δ.) ή αναγνωριζόμενης Τράπεζας ή του Τ.Σ.ΜΕ.
ΔΕ και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αμαρουσίου. Οι
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές,
αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης [άρθρο 24
παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)], ήτοι θα πρέπει να
ισχύουν τουλάχιστον μέχρι και 9.4.2014.
Τεύχη δημοπρασίας θα δίνονται μέχρι και 5.9.2013,
ημέρα Πέμπτη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου
και αντί 30,00 ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαρα−
γωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Αμα−
ρουσίου και το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από
πόρους του Δήμου.
Μαρούσι, 6 Αυγούστου 2013
Ο Αντιδήμαρχος
ΔΗΜ. ΣΜΥΡΝΗΣ
F
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ισχύ τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω−
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 270 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΝΑ 8
(ΕΣΠΑ).
7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 10%
(Ν. 4072/2012).
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ζάκυνθος, 6 Αυγούστου 2013

(11)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. οικ 43389/5404
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νή−
σων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου «Στατική ενίσχυση – Αρχιτεκτονική και Λει−
τουργική αποκατάσταση γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη
Ζακύνθου», Π/Υ: 799.500€ (με το Φ.Π.Α.), της Περιφερει−
ακής Ενότητας Ζακύνθου.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες
εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό:
618.921,51€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε−
πτα) και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά με προ−
ϋπολογισμό: 14.927,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,
και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Ε
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο Ζακύν−
θου μέχρι την Πέμπτη πριν τη δημοπρασία.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον Υπουργό πρώην ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πρότυπο Β΄.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26953 60378, fax επικοινω−
νίας 26953 60373, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
Αγγελική Κακολύρη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου
2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκ−
πτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ−
μένες στο Ελληνικό Μητρώο που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και εφόσον ανήκουν
στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρο−
μηχανολογικά.
2) Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχό−
μενες 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 Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπο−
ρίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ−
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι−
χη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.,
όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 21 της
διακήρυξης, όπου ορίζονται αναλυτικά και οι σχετικές
προϋποθέσεις συμμετοχής.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.676,97 ευρώ και

Ο Περιφερειάρχης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ
F
(12)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμ. 19732
1. Ο Δήμος Καβάλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου «Άρση επικινδυνότητας,
επικινδύνων κτισμάτων έτους 2013» με προϋπολογισμό
40.879,05 € χωρίς Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του δια−
τάγματα, το Ν. 3263/2004 και τον Ν. 3669/2008. Το έργο
συντίθεται από την κατηγορία Οικοδομικά με προϋπο−
λογισμό 30.124,58 €.
2. Η παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κα−
βάλας οδός Κύπρου 10, μέχρι την Πέμπτη 22 Αυγούστου
2013. Πληροφορίες στο τηλ. 2510451337, fax 2510451326,
Κίτσο Δ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Αυγούστου
2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με το σύστημα
υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστό έκπτω−
σης του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985 και του άρθρου 6
του Ν. 3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν ερ−
γοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο
μητρώο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τά−
ξεις του έργου, ήτοι στην Α1 η Α2 η 1ηη τάξη εντός και
εκτός Νομού για έργα κατηγορίας Οικοδομικά καθώς
και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μη−
τρώα που έχουν το δικαίωμα κατασκευής της αντίστοι−
χης κατηγορίας έργων και προϋπολογισμού.
5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι 818,00 €
η οποία θα απευθύνεται στο «Δήμο Καβάλας» και θα
έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. Το
έργο χρηματοδοτείται από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα
(ΣΑΤΑ).
Καβάλα, 6 Αυγούστου 2013
Ο Αντιδήμαρχος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ
F
(13)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Αριθμ. 42.950
Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ανοικτό Διαγωνισμό,
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής
επιλογής τον προμηθευτή με την συμφερότερη προ−
σφορά, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτό−
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νομων Φωτοσυστημάτων Σύγχρονης Τεχνολογίας σε
Στάσεις Αστικής Συγκοινωνίας για το Δήμο Αιγάλεω»
προϋπολογισμού 99.760,02 ευρώ (με τον Φ.Π.Α. εκ πο−
σοστού 23%).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφό−
ρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Προστασία
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφο−
ρές − Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής − Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας» Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας:
40 Ανανεώσιμη Ενέργεια − Ηλιακή που έχει ενταχθεί
στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (στο εξής
«ΕΣΠΑ») με τη σχετική απόφαση (αρ. πρωτοκόλλου
118750/26.4.2012, Κωδικός Ο.Π.Σ.: 352437).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά−
στημα (Ι. Οδός 364 και Κάλβου) στις 3.09.2013, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ−11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προ−
σφορών).
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Α) Φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, των κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο και της Συμφωνίας περί Δημοσίων
Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορί−
ου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997
(ΦΕΚ 139/Α΄), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από

την ΣΔΣ, ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ευρωπα−
ϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. Β)Δικαιούμενοι συμμετοχής
είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί
βάσει της νομοθεσίας κράτους − μέλους της Ε.Ε., του
ΕΟΧ, της ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευ−
ρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την
έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
Γ) Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφο−
ρά, Δ) Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων.
Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική
γλώσσα.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% του προϋπολο−
γισμού της προμήθειας, δηλ: στο σύνολο 4.988,00 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των
στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδια−
γραφών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα
Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικον. Υπηρεσιών του Δή−
μου, 1ος όροφος, τηλ: 2132044936, επίσης στο Τμήμα Η/Μ
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 2ος
όροφος, τηλ. 2132044842, επί της Ι. Οδού 364 και Κάλβου.
Αιγάλεω, 6 Αυγούστου 2013
Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΛΗΣ
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