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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αρ. Φύλλου 511
9 Αυγούστου 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Αριθμ. διακ. 32420
Ο Δήμος Καλαμαριάς διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό
για την προμήθεια διαφόρων τύπων καυσίμων, για τις
ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχη−
μάτων των νομικών προσώπων του Δήμου, με αριθμό
διακήρυξης 32420/13, προϋπολογισμού 127.789,34 ευρώ.
Τόπος παράδοσης στα σημεία που θα υποδείξουν τα
νομικά πρόσωπα του Δήμου Καλαμαριάς.
Γλώσσα: Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 30.8.2013,
ημέρα Παρασκευή μέχρι την 10:30 π.μ. ώρα στο γραφείο
προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς, στον 1ο όροφο του
νέου Δημαρχιακού Μεγάρου, οδός Κομνηνών αρ. 58.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 30.8.2013,
ημέρα Παρασκευή και 10:30 π.μ. ώρα στο ίδιο γραφείο.
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελλη−
νικό Τύπο την 8.8.2013.
Πληροφορίες επί θεμάτων διαγωνισμού παρέχονται
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το γραφείο
προμηθειών του Δήμου.
Αρμόδια υπάλληλος: Μ. Αναστασιάδου, τηλ: 2313 314007,
FAX: 2313 314122.
Καλαμαριά, 7 Αυγούστου 2013
Ο Αντιδήμαρχος
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
F
(2)
116ΠΜ
1. Η 116ΠΜ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή Τμήματος Οδι−
κού Δικτύου 116ΠΜ» (116ΠΜ−13−02) συνολικής δαπάνης
98.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από
την κατηγορία:
− Εργασιών Οδοποιίας με προϋπολογισμό 77.859,97 €
(δαπάνη εργασιών χωρίς ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι το στρατό−
πεδο Αράξου στην 116ΠΜ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή
υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο
στρατιωτικό Α/Δ του Αράξου, μέχρι τις 22.8.2013. Η δια−
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου Β΄ (για έργα που δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18
και 2004/17).
Πληροφορίες στο τηλ. 2693055075, FAX επικοινωνίας
2693055011, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Υπ−
σγος (ΜΕ) Εμ. Βενιέρης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην 116ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. στο
Α/Δ Αράξου στις 27.8.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης κατά του 6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προβλεπόμε−
νες επιχειρήσεις βάσει τις ισχύουσας Νομοθεσίας και
αναλυτικά οι:
α) Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
(1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν:
• Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας
(Α2, 1η) με τον περιορισμό των κατωτέρων επιτρεπό−
μενων ορίων.
(2) Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
(3) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι−
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από
ποιοτική και ποσοτική άποψη.
β) Κοινοπραξίες:
(1) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα−
ραπάνω περιπτώσεων α(1), α(2) και α(3) σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) (Κοινοπραξία στην
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ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
(2) 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 (Κ.Δ.Ε.). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.557,20 ευρώ και
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις τακτικού
προϋπολογισμού.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Διεύθυνση Γ2 του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας.
Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Υποδιοικητής
Π. ΧΑΤΖΗΡΗΣ
F
(3)
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Αριθμ. 11806
Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για
την προμήθεια γυναικείων στολών για το προσωπικό
λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (ΤΔ−099−13).
1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια των γυναικεί−
ων υπηρεσιακών στολών για το προσωπικό λειτουργίας
της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπο−
γραφεί μεταξύ της ΣΤΑ.ΣΥ. και του αναδόχου θα είναι
για διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογρα−
φής της σύμβασης. Οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές.
2. Δεκτά στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που από το καταστατικό
τους προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσι−
ών στον παρόντα διαγωνισμό εντάσσεται στον εταιρικό
τους σκοπό.
• έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία,
• έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,
• έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τη
νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμ−
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997.
Δεκτές επίσης στο διαγωνισμό γίνονται οι συμπρά−
ξεις μεταξύ των παραπάνω εταιρειών με οποιοδήποτε
συνδυασμό.

Δεν γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα
οποία έχουν συνάψει Σύμβαση παρόμοιου αντικειμένου
με πρώην φορείς της ΣΤΑ.ΣΥ. (ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ) και
έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι.
Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος μιας και μόνο κοινοπραξίας / σύμπραξης.
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν
απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του δια−
γωνισμού απευθυνόμενοι εγγράφως στην διεύθυνση που
αναφέρεται κατωτέρω μέχρι την 26.8.2013. Η ΣΤΑ.ΣΥ.
θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα και έως την 2.9.2013
θα εκδώσει Τεύχος Διευκρινίσεων.
4. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από:
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Οδός Αθηνάς αρ. 67, Τ.Κ. 10552 Αθήνα
Τηλ.: 210 3293220, Fax: 210 3223935
(εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 15:00)
5. Το Τεύχος Διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στους
διαγωνιζόμενους το οποίο μπορούν να το παραλάβουν
και από την ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ. www.stasy.gr. Ημε−
ρομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η
25.9.2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Η γλώσσα σύ−
νταξης των υποβολών είναι η ελληνική.
Η αποσφράγιση των προσφορών και συγκεκριμέ−
να των Υποφακέλων των Νομιμοποιητικών Στοιχείων
και Ουσιαστικών Προσόντων θα πραγματοποιηθεί την
25.9.2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός
Αθηνάς αρ. 67, αίθουσα «Αθηνά», 2ος όροφος.
6. Η ανάθεση θα γίνει στον διαγωνιζόμενο, που υπέ−
βαλλε την χαμηλότερη τιμή.
7. Με την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγω−
νισμό, για ποσό ίσο με έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα
εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (6.949,50 €). Ο ανάδοχος
θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πο−
σού ίσου με το 10% του συνολικού συμβατικού τιμήμα−
τος της οικονομικής του προσφοράς προ Φ.Π.Α.
Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών δίνονται στα
τεύχη του διαγωνισμού.
8. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εν λόγω προ−
μήθεια, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα τριών
χιλιάδων ευρώ (113.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
9. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφο−
ρών ή για μέρος της ζητούμενης ποσότητας.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
F
(4)
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Αριθμ. 11807
Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για
την προμήθεια ανδρικών στολών για το προσωπικό
λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (ΤΔ−098−13)
1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια των ανδρικών
υπηρεσιακών στολών για το προσωπικό λειτουργίας της
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογρα−
φεί μεταξύ της ΣΤΑ.ΣΥ. και του αναδόχου θα είναι για
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διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης. Οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές.
2. Δεκτά στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που από το καταστατικό
τους προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσι−
ών στον παρόντα διαγωνισμό εντάσσεται στον εταιρικό
τους σκοπό.
• έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία,
• έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,
• έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τη
νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμ−
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997.
Δεκτές επίσης στο διαγωνισμό γίνονται οι συμπρά−
ξεις μεταξύ των παραπάνω εταιρειών με οποιοδήποτε
συνδυασμό.
Δεν γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα
οποία έχουν συνάψει Σύμβαση παρόμοιου αντικειμένου
με πρώην φορείς της ΣΤΑ.ΣΥ. (ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ) και
έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι.
Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος μιας και μόνο κοινοπραξίας / σύμπραξης.
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν
απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του δια−
γωνισμού απευθυνόμενοι εγγράφως στην διεύθυνση που
αναφέρεται κατωτέρω μέχρι την 26.8.2013. Η ΣΤΑ.ΣΥ.
θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα και έως την 2.9.2013
θα εκδώσει Τεύχος Διευκρινίσεων.
4. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από:
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Οδός Αθηνάς αρ. 67, Τ.Κ. 10552 Αθήνα
Τηλ.: 210 3293220, Fax: 210 3223935
(εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 15:00)
5. Το Τεύχος Διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στους
διαγωνιζόμενους το οποίο μπορούν να το παραλάβουν
και από την ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ. www.stasy.gr. Ημε−
ρομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η
25.9.2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Η γλώσσα σύ−
νταξης των υποβολών είναι η ελληνική.
Η αποσφράγιση των προσφορών και συγκεκριμέ−
να των Υποφακέλων των Νομιμοποιητικών Στοιχείων
και Ουσιαστικών Προσόντων θα πραγματοποιηθεί την
25.9.2013 και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρείας, οδός
Αθηνάς αρ. 67, αίθουσα «Αθηνά», 2ος όροφος.
6. Η ανάθεση θα γίνει στον διαγωνιζόμενο, που υπέ−
βαλλε την χαμηλότερη τιμή.
7. Με την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγω−
νισμό, για ποσό ίσο με είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια
πενήντα πέντε ευρώ (22.755,00 €). Ο ανάδοχος θα κα−
ταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού
ίσου με το 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος
της οικονομικής του προσφοράς προ Φ.Π.Α.
Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών δίνονται στα
τεύχη του διαγωνισμού.
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8. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εν λόγω προ−
μήθεια, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα
χιλιάδων ευρώ (370.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
9. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφο−
ρών ή για μέρος της ζητούμενης ποσότητας.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
F
(5)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθμ. 296541/2565/18035/2.8.2013
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οι−
κονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη−
τας Πέλλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση φθορών γεφυρών
αγροκτήματος Αγίας Φωτεινής Δήμου Έδεσσας», με
προϋπολογισμό 280.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 224.049,52 €
(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 4ος
όροφος, Διοικητήριο Έδεσσας, μέχρι τις 22.8.2013.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου B΄.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2381351306, FAX επικοι−
νωνίας 23810 23233, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω−
νία: Πασιά Μαρία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.8.2013, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
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, 1ης
και 2ης ανεξαρτήτως έδρας νομού για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
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 4.481,00 ευρώ. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 (δέκα) μηνών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του
ΚΑΠ 2013 της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό αριθμό έργου
2131ΠΕΛ022ΚΑΠ μέσω Π.Δ.Ε. με πίστωση για το τρέχον
έτος 200.000,00 €. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί και
Δεν απαιτείται απόφαση ανάληψης πίστωσης της Διεύ−
θυνσης Διοικητικού και Οικονομικού της Π.Ε. Πέλλας /
Π.Κ.Μ. διότι είναι ενταγμένο το έργο στην ΣΑΕΠ 008/8.
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7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Έδεσσα, 23 Ιουλίου 2013
Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΗΔΟΝΑ
F

Αριθμ. 20983
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθμ. οικ. 298825/2289
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονο−
μικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Διεύ−
θυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή
οδού από Ι.Μ. Αγίου Ραφαήλ έως διασταύρωση με οδό
Γρίβας − Πενταλόφου», με προϋπολογισμό 400.000,00
ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγο−
ρίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπο−
λογισμό 321.856,38 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,
απρόβλεπτα και δαπάνη ασφάλτου).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή
υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός
Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 3, Διοικητήριο, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς,
μέχρι τις 5.9.2013, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουρ−
γό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
υπόδειγμα τύπου Β΄.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23413 53257, FAX επικοι−
νωνίας 23410 79714, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω−
νία: Γρηγοριάδης Νικόλαος.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.9.2013, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ−
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμ−
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, ήτοι: 1η ή 2η ή 3η (εφόσον έχουν
έδρα το Νομό Κιλκίς ή αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος
Νομός) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,
β) 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 κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.438,00 ευρώ και
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 − έσοδα
της Π.Ε. Κιλκίς από ιδίους πόρους (αριθμ. απόφ. Περιφε−
ρειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 71/11.4.2013) /
Κ.Ε. 2132ΚΙΛ001ΑΝΤ13). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί και
έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. οικ.245975/2971/28.6.2013 απόφα−
ση έγκρισης πίστωσης 150.000,00 ευρώ, για το έτος 2013.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Κιλκίς, 5 Αυγούστου 2013
Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΗΔΟΝΑ

(7)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Κρήτης προ−
κηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (υπ’
αριθμ. 11389/1993 υπουργική απόφαση) και την υπ’ αριθμ.
33/2013 μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Γόρ−
τυνας 1) Για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για το έτος 2013 και μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης
της κάθε ομάδας ή όλων των ομάδων με κριτήριο κατα−
κύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % σε ακέ−
ραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως
αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών
υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο Φορέα όπως ισχύει κάθε
φορά 2) και στα λιπαντικά θα είναι στις τιμές μονάδος
του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 33/2013 μελέτης
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και δεν μπορεί να
μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 317.650,00 € με το
Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου
Γόρτυνας για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
που αφορούν τις ανάγκες του και ανέρχονται στο ποσό
των 210.900,00 € με Φ.Π.Α. και από έσοδα των νομικών
προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που εποπτεύει
ο Δήμος Γόρτυνας όπως 1) ΤΟΕΒ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΥΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 2) ΤΟΕΒ ΒΑ−
ΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 3) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 4) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩ−
ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ βάσει του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και
συνολικού ποσού 106.750,00 για τα παραπάνω νομικά
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου. Οι
ανάδοχοι για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
που αφορούν το Δήμο Γόρτυνας θα υπογράψουν σύμ−
βαση με το Δήμο Γόρτυνας και θα πληρώνονται από
έσοδα του Δήμου. Η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαί−
ου του Δήμου Γόρτυνας θα πληρώνεται από τα έσοδα
των νομικών προσώπων αφού οι ανάδοχοι υπογράψουν
συμβάσεις με τα νομικά πρόσωπα ξεχωριστά. Ο τρόπος
πληρωμής των προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών που
αφορούν ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας θα γίνεται με
χρηματικό ένταλμα και σε διάστημα ενός μήνα από τις
παρεχόμενες προμήθειες.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 26.9.2013 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δή−
μου Γόρτυνας από αρμόδια επιτροπή.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφο−
ρά είτε στο προϋπολογισμό ανά Δημοτική Ενότητα ή
Ενότητες είτε στον προϋπολογισμό των ΤΟΕΒ είτε στο
προϋπολογισμό της κοινωφελούς εταιρείας του Δήμου
είτε στο προϋπολογισμό κάθε σχολικής Επιτροπής είτε
στον προϋπολογισμό των σχολικών Επιτροπών.
Α) Δημοτική ενότητα Αγίας Βαρβάρας
Προϋπολογισμός 59.478,10 € με το Φ.Π.Α.
λίτρα 33.921,54.
Β) Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας
Προϋπολογισμός 58.440,71 € με το Φ.Π.Α.
λίτρα 32.748,57.
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Γ) Δημοτική ενότητα Κόφινα
Προϋπολογισμός 61.423,97 € με το Φ.Π.Α.
λίτρα 34.518,94.
Δ) Δημοτική Ενότητα Ρούβα
Προϋπολογισμός 31.557,15 € με το Φ.Π.Α.
λίτρα 17.723,14.
Ε) Κοινωφελής εταιρεία του Δήμου
Προϋπολογισμός 25.000,00 € με το Φ.Π.Α.
λίτρα 17.368,51
Ζ) Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Σχο−
λικές Επιτροπές)
Προϋπολογισμός 75.000,00 € με το Φ.Π.Α.
λίτρα 56.458,89.
Η) ΤΟΕΒ Βασιλικών Ανωγείων
Προϋπολογισμός 750,00 € με το Φ.Π.Α.
λίτρα 45,00.
Θ) ΤΟΕΒ Γέργερης
Προϋπολογισμός 6.000,00 με το Φ.Π.Α.
λίτρα 3.560,58.
Ως τόπος παράδοσης των καυσίμων και λιπαντικών
ορίζονται οι έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, της κοι−
νωφελούς Επιχείρησης, της Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας σχολικής Επιτροπής και των ΤΟΕΒ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% στο
ποσό της ομάδος ή των ομάδων που θα διαγωνιστεί έκα−
στος ενδιαφερόμενος, με εγγυητική σπιστολή αναγνωρι−
σμένης τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα απευθύνεται
στο Δήμο Γόρτυνας. Η σγγυητική σπιστολή θα ισχύει για
τουλάχιστον 60 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες
από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των συμβάσε−
ων που θα υπογραφούν ορίζεται σε 10% της συμβατικής
αξίας της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η διάρκεια της συμβάσεων ορίζεται σε ένα χρόνο από
την υπογραφή της συμβάσεων ή μέχρι εξαντλήσεως των
πιστώσεων. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν
όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώ−
σεις προμηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά) που
ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο
του διαγωνισμού στην Ελλάδα με ιδία παρουσία ή με
εκπρόσωπό τους ή με καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η
προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την υπηρεσία
την προηγουμένη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Κάθε προσφορά θα είναι στη ελληνική γλώσσα.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι
τουλάχιστον 60 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα
συμβατικά τεύχη από τα γραφεία του Δήμου Γόρτυ−
νας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ. 28923 40348,
αρμόδιος υπάλληλος: Σταματάκη Μαρία υπάλληλος
Οικονομικής Υπηρεσίας και Χουστουλάκης Γεώργιος
Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας Τηλέφωνο 28923 40339).
Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρού−
σας απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της
Ε.Ε. την 1.8.2013, καθώς και διορθωτικη περίληψη εστάλει
στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 6.8.2013
Άγιοι Δέκα, 6 Αυγούστου 2013
Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Αριθμ. διακ. 13017
Ο ΟΣΕ Α.Ε. διενεργεί τον παρακάτω ανοικτό διαγω−
νισμό:
Θέμα: «Ανάθεση σε ανάδοχο του έργου προμήθει−
ας και εγκατάστασης κατάλληλου εξοπλισμού, για
τη βελτίωση υφιστάμενης ραδιοκάλυψης στο τμήμα
γραμμής μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού Δομο−
κού και σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, μη
συμπεριλαμβανομένων των υπαρχουσών σηραγγών
(Ορφανών, Τεμπών, Πλαταμώνα και Μακρύγιαλλου)»
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και 67.650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή σε ευρώ.
Υποβολή προσφορών έως την 17.9.2013.
Την 17.9.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. ακριβώς
θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών στο κτίριο
του Ο.Σ.Ε. στον 9ο όροφο οδός Καρόλου αρ. 1−3 Αθήνα.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Προμηθειών και Εφοδιασμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
F
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Αριθμ. 135670
Η Διεύθυνση Έργων του Δήμου Πατρέων, προκηρύσ−
σει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου «Κατασκευή μονώσεων − στεγών
σχολικών κτιρίων», με προϋπολογισμό 210.000,00 ευρώ
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Πατρέων που εδρεύει
στην οδό Μαιζώνος αρ. 147 Τ.Κ. 26221, Πάτρα.
Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο Δήμος Πατρέων.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες
εργασιών:
Α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 167.489,76 €
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Πληροφορίες για την παραλαβή των τευχών δημο−
πράτησης στο τηλ. 2610 966272, τηλεομοιοτυπία (fax)
2610 966311.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου Β΄.
Πληροφορίες − διευκρινήσεις σχετικά με τη μελέτη
στο τηλ. 2610 966274, τηλεομοιοτυπία (fax) 2610 966311
αρμόδιος: Δημήτριος Κακογιάννης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
(οδός Μαιζώνος και Βότση, Πάτρα) ενώπιον της αρ−
μόδιας επιτροπής στις 27.8.2013, ημέρα Τρίτη, με ώρα
έναρξης του διαγωνισμού την 9:30 π.μ. και ώρα λήξεως
παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δη−
μοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008
(Κ.Δ.Ε.).
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Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο−
βληθεί με το με το σύστημα προσφοράς επί μέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 ως
ισχύει σήμερα.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία
οικονομική προσφορά.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται
σε 270 ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η τάξη και 2η τάξη
για εντός έδρας ή 2ο Νομό για έργα κατηγορίας ΟΙ−
ΚΟΔΟΜΙΚΑ
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 αναγνωρι−
σμένων 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 (Κ.Δ.Ε.) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο−
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμ−
μένων στην τάξη ΔΥΟ Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο−
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του
άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο−
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρή−
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.
3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά

εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την
κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά−
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.349,80
ευρώ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημε−
ρών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ Σχολείων).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων
Πάτρα, 7 Αυγούστου 2013
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
F
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμ. 10800
Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, προκηρύσσει επαναλη−
πτικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ−
σφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΕΛΑΙΟΛΙ−
ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» για
τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης το
μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί
της εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε
φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, την
ημέρα παράδοσής του, όπως προσδιορίζεται στο Νoμό
Αττικής από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, στο σκέλος
που αφορά τα καύσιμα και με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή, στο σκέλος που αφορά τα ελαιο−
λιπαντικά. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
319.983,19 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αριθμό
μελέτης 01/2013 (Π/Κ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.9.2013, ημέρα Τρί−
τη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής
των προφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Στ. Κα−
ραγιώργη αρ. 2, μπροστά στην αρμόδια επιτροπή. Στον
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα
και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους διακήρυξης.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής για συμμετοχή
στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του πο−
σού του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
του αθροίσματος των ομάδων για τις οποίες ο συμμε−
τέχων δίνει προσφορά. Το τεύχος της αναλυτικής προ−
κήρυξης μαζί με την μελέτη διατίθεται σε ηλεκτρονική
μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου
Αττικής στην διεύθυνση www.iraklio.gr. Πληροφορίες δί−
νονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανω−
τέρω τηλέφωνα.
Ηράκλειο Αττικής, 25 Ιουλίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
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«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ.)
GR − Αθήνα: Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνι−
σμού με δημοσίευση σε τμήματα (Lots) για σύναψη συμ−
φωνίας πλαίσιο με κριτήριο ανάθεσης τη «χαμηλότερη
τιμή», για το Υποέργο 2 «Μελέτες και εφαρμογή της
Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης με τη χρήση Ολοκλη−
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, και υποστήριξη
της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Γενι−
κής Κυβέρνησης» και το Υποέργο 5 «Υπηρεσίες Χρή−
σης Λογισμικού» της πράξης με τίτλο «Εφαρμογή της
Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην
Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση» με
Κωδικό ΟΠΣ: 376421, του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
1. Αναθέτουσα αρχή:
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ.)
Οδός Χανδρή αρ. 3, Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 0030 213 1300700, Fax: 0030 213 1300800−1,
E−mail: info@ktpae.gr.
2. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση:
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας
ανοικτού διαγωνισμού με δημοσίευση σε τμήματα (Lots)
για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου με κριτήριο ανάθε−
σης τη «χαμηλότερη τιμή».
3. Αντικείμενο − Προϋπολογισμός διαγωνισμού
Αντικείμενο του Διαγωνισμού για το Τμήμα 1 / Υπο−
έργο 2 αποτελεί η Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του
Δημοσιονομικού Συστήματος στη Γενική Κυβέρνηση.
Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου εμπεριέχει δύο
κύριους άξονες ενεργειών:
α) Δημιουργία μηχανισμού για την παρακολούθηση
του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης και της
υλοποίησης και απόδοσης του Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) μέσω της
ανάλυσης των τυχόν αποκλίσεων μεταξύ των προϋπο−
λογισμών των Φορέων και των Δημοσιονομικών Στόχων
του ΜΠΔΣ με την τρέχουσα εκτέλεσης και υλοποίησής
των.
β) Παρακολούθηση Μηνιαίων Απολογιστικών στοι−
χείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο του
υποέργου 2 προτείνεται η περαιτέρω ενσωμάτωση στο
σύστημα Δημοσιονομικής Πληροφόρησης 1.170 περίπου
επιπλέον φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Για την εν−
σωμάτωση των επιπλέον φορέων θα απαιτηθεί η πα−
ροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης, ώστε
να υποστηρίζονται οι πρόσθετοι φορείς.
Αντικείμενο του διαγωνισμού για το Τμήμα 2 / Υπο−
έργο 5 αφορά σε υπηρεσίες χρήσης λογισμικού για
την επέκταση της λειτουργικότητας του Συστήματος
Δημοσιονομικών Αναφορών και την ενσωμάτωση σε
αυτό πρόσθετων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως
αναλυτικά τα ανωτέρω περιγράφονται στο Α΄ Μέρος
της διακήρυξης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό
των πέντε εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ
(5.130.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% χωρίς
δικαίωμα προαίρεσης, [Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:
4.170.731,71 € − Φ.Π.Α. (23%): 959.268,29 €].
Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαι−
ώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ
εκατομμυρίων επτακόσια είκοσι μιας χιλιάδων ευρώ
(8.721.000,00 €) με Φ.Π.Α. 23%. Προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α.: 7.090.243,90 € − Φ.Π.Α. (23%): 1.630.756,10 €.
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Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά Τμήμα αναφέ−
ρεται αναλυτικά στη Β.1.2 παράγραφο της παρούσας
διακήρυξης.
4. Διάθεση στοιχείων σιαγωνισμού
Εντύπως: Δωρεάν, έδρα της ΚτΠ Α.Ε., οδός Χανδρή
αρ. 3, Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο. Ηλεκτρονικά: από http://www.
ktpae.gr. Προθεσμία υποβολής αιτήματος συμπληρωμα−
τικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων από τους ενδιαφε−
ρόμενους: 4.9.2013.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό − Νομική
μορφή αναδόχου
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων, ημεδαπά ή αλλοδαπά (παρ. Β.2.1 διακήρυξης).
Οι αντισυμβαλλόμενοι που θα συνάψουν τη συμφωνία
πλαίσιο του Τμήματος 1 ή/και του Τμήματος 2 του πα−
ρόντος διαγωνισμού, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση,
να καταστούν και ανάδοχοι ή/και υπεργολάβοι αναδό−
χου στο Υποέργο 3 της πράξης (βλ. Κεφάλαιο Α.2.3.1
της διακήρυξης), λόγω της ιδιότητας του αναδόχου του
Υποέργου 3 ως φορέα ελέγχου των Υποέργων 1 και 2.
Αντίστοιχα, ο ανάδοχος του Υποέργου 3 (μεμονωμένα ή
ως μέλος ένωσης) ή/και οι υπεργολάβοι του, δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να καταστεί αντισυμβαλλόμενος
στον παρόντα διαγωνισμό. Στην περίπτωση που κατά
τη φάση κατακύρωσης του διαγωνισμού ενεργοποιηθεί
ο όρος αυτός, δεν έχουν εφαρμογή οι όροι περί υπα−
ναχώρησης που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β.2.7, ενώ
ο υποψήφιος παραιτείται ρητώς από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσης κατά της αναθέτουσας Αρχής.
6. Τρόπος, γλώσσα, τόπος, χρόνος υποβολής προ−
σφορών σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού
4.10.2013 ώρα 12:00.
7. Ημερομηνία και τόπος αποσφράγισης προσφορών:
4.10.2013 ώρα 12:00, η έδρα της ΚτΠ Α.Ε., οδός Χανδρή
αρ. 3, Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο. Επιτρέπεται να παρίστανται
οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκ−
πρόσωποί τους.
8. Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατά−
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της οποίας
το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό
1,00% του προϋπολογισμού εκάστου Τμήματος Έργου,
χωρίς Φ.Π.Α.
Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμ−
μετοχής ανά τμήμα περιγράφεται αναλυτικά στη Β.2.7
παράγραφο της διακήρυξης.
9. Κριτήρια αξιολόγησης
Αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη
10. Ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία αξιολόγησης
κάθε υποψήφιου αναδόχου αναφέρονται για το Τμήμα
1 και Τμήμα 2 αναλυτικά στην Β.2.6 παράγραφο της
διακήρυξης.
11. Προσφορές
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να συμμετέχουν είτε
αυτόνομα είτε ως μέλη κοινοπραξίας / ένωσης εταιρειών
σε περισσότερα από ένα Τμήματα του έργου. Σ’ αυτή
την περίπτωση, για κάθε Τμήμα του έργου θα υποβληθεί
ξεχωριστή προσφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο Β.3. της δια−
κήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος
Τμήματος του έργου.
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Δικαίωμα προαίρεσης:
α) έως 25% (όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. Α.3.1
της διακήρυξης), όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο του
Τμήματος 1 με αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού
του Τμήματος 1 της συμφωνίας πλαισίου,
β) έως 15% (όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. Α.3.2
της διακήρυξης της διακήρυξης), όσον αφορά το φυσι−
κό αντικείμενο του Τμήματος 2 με αντίστοιχη αύξηση
του προϋπολογισμού του Τμήματος 2 της συμφωνίας
πλαισίου,
γ) έως 30% του προϋπολογισμού του έργου (Τμήμα 1
και Τμήμα 2) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όσον αφορά
Υπηρεσίες Συντήρησης (κεφάλαια Α.3.1.2.2.5 και Α.3.2.1.3
της διακήρυξης).
12. Αρμόδιο όργανο διαδικασιών προσφυγής:
Μόνιμη Επιτροπή Προσφυγών ΚτΠ Α.Ε., στην έδρα
της εταιρείας, οδός Χανδρή αρ. 3, Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο.
13. Χρονικό διάστημα δέσμευσης υποψήφιων αναδό−
χων
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμε−
τέχοντες στον διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
14. Είδος − Κάλυψη σύμβασης:
Συμφωνία − πλαίσιο υπηρεσιών, καλυπτόμενη από
τη συμφωνία περί δημοσίων δυμβάσεων. Ο μέγιστος
αριθμός συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία
πλαίσιο είναι οκτώ (8) αντισυμβαλλόμενοι ανά Τμήμα.
Κατόπιν της σύναψης της συμφωνίας πλαισίου με τους
αντισυμβαλλόμενους εκάστου Τμήματος που θα αναδει−
χθούν σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, το έργο θα
χωριστεί σε Υποέργα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
της αναθέτουσας Αρχής, των οποίων το συνολικό τί−
μημα καθώς και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης δεν
είναι γνωστά εκ των προτέρων, αλλά θα καθορίζονται
με την κάθε εκτελεστική σύμβαση που θα υπογράφεται
μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής και του εκάστοτε ανα−
δόχου, ο οποίος θα καλείται προς υπογραφή, ύστερα
από σχετική διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στην

Α.4 παράγραφο της διακήρυξης.
15. Αντικείμενο σύμβασης:
Τμήμα 1: 72000000−5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πλη−
ροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού,
διαδίκτυο και υποστήριξη
79000000−4: Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρ−
κετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης
και ασφάλειας
Τμήμα 2 : 72000000−5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των
πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού,
Διαδίκτυο και υποστήριξη.
16. Χρόνος και τόπος παράδοσης
Η συνολική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας − πλαίσιο
ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η διάρκεια της
συμφωνίας πλαισίου και των εκτελεστικών συμβάσεων
δεν θα εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας λήξης χρο−
νικής επιλεξιμότητας δαπανών του ΕΣΠΑ που σήμερα
ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2015. Οι εγκαταστάσεις της
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, δε
ο ανάδοχος στο πλαίσιο της εκάστοτε εκτελεστικής
σύμβασης που βασίζεται στη συμφωνία − πλαίσιο θα
υλοποιεί τις επιμέρους εργασίες και θα υποβάλει τα
παραδοτέα στο χώρο που θα υποδεικνύει η σχετική
πρόσκληση από την αναθέτουσα Αρχή.
17. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ανα−
φέρονται αναλυτικά στην Β.6.2 παράγραφο της διακή−
ρυξης.
18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους.
19. Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρκτικής ενημε−
ρωτικής ανακοίνωσης: Δεν υπήρξε.
20. Ημερομηνία αποστολής / παραλαβής προκήρυξης
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: 31.7.2013.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΑΝΝΗΣ
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