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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. 194467(6136)
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Τμήμα Προμη−
θειών διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕ−
ΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που έχει ενταχθεί στο ΕΠ
Μακεδονίας Θράκης 2007−2013, με κριτήριο αξιολόγησης
τη χαμηλότερη τιμή.
Αριθμός διακήρυξης: 259984(8187)/2.7.2013.
Προϋπολογισμός: 147.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ−
νου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
έργου με τίτλο «Λειτουργική υποστήριξη της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας και κωδικό αριθμό εγγραφής
στο Π.Δ.Ε. 2012ΕΠ00880091.
Τόπος παράδοσης: Θεσσαλονίκη.
Γλώσσα: Ελληνική.
Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνι−
σμού: 10.9.2013, αντί της αρχικής 22.8.2013, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών, οδός Βασ.
Όλγας αρ. 198, Θεσσαλονίκη, ώρα 12:30 μ.μ.
Υποβολή προσφορών: Έως τις 9.9.2013 και ώρα 15:00
μ.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Βασ. Όλ−
γας αρ. 198, Θεσσαλονίκη.
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Αρχική ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον
ελληνικό Τύπο: 12.7.2013.
Νέα ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον
ελληνικό Τύπο: 30.8.2013.
Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00
π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 2313 319678.
Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2013
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΚΟΥ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. φακ. 352.3−451/13
Αριθμ. σχεδίου 1650
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου
Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγεί−
ου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανα−
κοινώνεται η ματαίωση των αποτελεσμάτων μέρους του
τακτικού διαγωνισμού, ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς
συμμετοχής που διενεργήθηκε με βάση την υπ’ αριθμ.
10/2012 διακήρυξη Υ.N.A./Α.Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.ΠΡΟΜ 2ο, για
την προμήθεια ραδιοτηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρο−
ναυτιλιακού εξοπλισμού πλοίων Λ.Σ. και λιμενικών
αρχών, και ειδικά για το είδος «Δέκτης GPS ναυτικού
τύπου με χαρτογραφικό PLOTTER» και η μη επανάληψη
του διαγωνισμού για το είδος αυτό, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. φακ. 352.3−446/13/(1638)/28.8.2013 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΑΔΑ: ΒΛΩΝΟΠ−9Δ7).
Πειραιάς, 28 Aυγούστου 2013
Ο Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
F
(3)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 921
Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής προκηρύσσει δη−
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς με
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (σε συμπληρωμένο τιμο−
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης), του
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) και με κριτήριο για
την ανάθεση της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/2008 «Κύ−
ρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων» (και κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται
στην αναλυτική διακήρυξη), για την ανάδειξη αναδό−
χου εκτέλεσης των εργασιών του δασοτεχνικού έργου
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«Αναδάσωση Πεντελικού όρους καψάλας 2009, τμή−
μα ΣΤ4», προϋπολογισμού 1.148.918,18 ευρώ με Φ.Π.Α.
σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης, με την υπ’
αριθμ. 3901π.ε./19.1.2010 απόφαση του Διευθυντή Δασών
Περιφέρειας Αττικής, μελέτης του έργου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1.10.2013 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανα−
δασώσεων Αττικής ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Πράσι−
νου Ταμείου Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ με την υπ’ αριθμ. 1001/19.7.2010
απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις που
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και
της κράτησης 6‰ του άρθρου 23 του Ν. 3470/28.6.2006,
«Δικαιώματα Γεωτεχνικών» (ΦΕΚ 132/Α΄/2006).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην
2η και 3η τάξη ανεξάρτητα έδρας και 4η τάξη, εφόσον
η έδρα της είναι στο Νομό που εκτελείται το έργο, ή
σε ένα δεύτερο Νομό που δηλώνεται στην υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και αναφέρεται στη βεβαίωση εγ−
γραφής, για έργα κατηγορίας Πρασίνου, (στελεχωμένες
με δασολόγο ή δασοπόνο) και Δ΄ Ε.Δ.Δ.Ε.
β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επί−
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγο−
ρία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Μ.Ε.ΕΠ.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ−
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παρ.
23.2.2. εδάφιο στ΄ της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Κοινοπραξίες των παραπάνω περιπτώσεων α, β και
γ σε οποιανδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους
όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του Π.Δ. 609/1985 (Κοινο−
πραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρα−
κτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
3. Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή−
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια−
τάξεις για την συμμετοχή Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Τα τεύχη δημοπράτησης, θα αποστέλλονται με E−mail
ή θα διατίθενται δωρεάν με CD από τα γραφεία της
Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας
αρ. 66 Αθήνα, γραφείο 201 (2ος όροφος) τις εργάσιμες
ημέρες και κατά τις ώρες 10:00−13:00, πληροφορίες στα
τηλέφωνα 210 2284878.
Απαιτείται η παραλαβή σφραγισμένου εντύπου οικο−
νομικής προσφοράς μέχρι την Πέμπτη 26.10.2013 πριν
τον διαγωνισμό.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε−
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του
άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3669/2008, εγγυητικές επιστο−

λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 18.682 ευρώ. Οι εγγυητικές
επιστολές απευθύνονται στη Διεύθυνση Αναδασώσεων
Αττικής και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013
Ο Διευθυντής Αναδασωτέων Αττικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΣΣΑΛΟΣ
F
(4)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝIKH ΔIEYΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οι−
κονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και η
Διεύθυνση Ταχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Τα−
κτική συντήρηση, τροποποιήσεις και βελτιώσεις των
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και φωτοσήμανσης
στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Πιερίας».
2. Με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο
συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κα−
τηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό
120.378,06 (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. + Ο.Ε 18%, απρόβλε−
πτα και απολογιστικά).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή
υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στα
Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας
στην Κατερίνη, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 40, 3ος όρο−
φος, μέχρι και τις 19.9.2013, ημέρα Πέμπτη, καταβάλλο−
ντος το αντίτιμο των 10 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, υπό−
δειγμα τύπου Β΄.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2351 351144, Φαξ επικοι−
νωνίας 2351 351190, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
Ασλανίδου Ευδοκία.
4. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24.9.2013, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) και το
σύστημα προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι−
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν
τις τάξεις Α2, 1η τάξη, 2η τάξη (με έδρα ή όμορο Νομό,
το Νομό Πιερίας) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ−
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,
β) κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο−
ρίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού−
μενο.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2408 € και ισχύ
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τουλάχιστον 6 μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού,
δηλαδή μέχρι τις 23.4.2014. Ο χρόνος ισχύος των προ−
σφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυ−
τοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) / Άξονας 2 / Μέτρο 2.1 / ΣΤΟ−
ΧΟΣ 2.1.3 / ΔΡΑΣΗ 2.1.3.1 / κωδ. έργου 2131ΠΙΕ17ΚΑΠ13.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί και έχει εκδοθεί η υπ’
αριθμ. 245308(3000)/3.7.2013 βεβαίωση ύπαρξης πίστω−
σης 65.000 € για το έτος 2013, 85.000 € για το έτος 2014.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας.
Κατερίνη, 28 Αυγούστου 2013
Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ−ΑΗΔΟΝΑ
F
(5)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔIEYΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 917
Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής προκηρύσσει
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα προσφο−
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του
Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) και με κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζε−
ται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικο−
ποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(και κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στην αναλυτική
διακήρυξη), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των
εργασιών του δασοτεχνικού έργου «Αναδάσωση Πεντε−
λικού όρους καψάλας 2009, τμήμα Β5», προϋπολογι−
σμού 520.436,18 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους όρους
της εγκεκριμένης, με την υπ’ αριθμ. 3901π.ε./19.1.2010
απόφαση του Διευθυντή Δασών Περιφέρειας Αττικής,
μελέτης του έργου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24.9.2013 ημέρα Τρί−
τη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανα−
δασώσεων Αττικής ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Πράσι−
νου Ταμείου Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ με την υπ’ αριθμ. 1001/19.7.2010
απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις που
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και
της κράτησης 6‰ του άρθρου 23 του Ν. 3470/28.6.2006,
«Δικαιώματα Γεωτεχνικών» (ΦΕΚ 132/Α΄/2006).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην
1η, 2η τάξη ανεξάρτητα έδρας και 3η τάξη εφόσον η
έδρα της είναι στο Νομό που εκτελείται το έργο, ή
σε ένα δεύτερο Νομό που δηλώνεται στην υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και αναφέρεται στη βεβαίωση εγ−
γραφής, για έργα κατηγορίας Πρασίνου, (στελεχωμένες
με δασολόγο ή δασοπόνο) και Δ΄ Ε.Δ.Δ.Ε.
β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επί−
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγο−
ρία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Μ.Ε.ΕΠ.
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γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ−
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παρ.
23.2.2. εδάφιο στ΄ της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Κοινοπραξίες των παραπάνω περιπτώσεων α, β και
γ σε οποιανδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους
όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του Π.Δ. 609/1985 (Κοινο−
πραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρα−
κτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
3. Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή−
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια−
τάξεις για την συμμετοχή Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Τα τεύχη δημοπράτησης, θα αποστέλλονται με E−mail
ή θα διατίθενται δωρεάν με CD από τα γραφεία της
Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας
αρ. 66 Αθήνα, γραφείο 201 (2ος όροφος) τις εργάσιμες
ημέρες και κατά τις ώρες 10:00−13:00, πληροφορίες στα
τηλέφωνα 210 2284878.
Απαιτείται η παραλαβή σφραγισμένου εντύπου οι−
κονομικής προσφοράς μέχρι την Πέμπτη 19.9.2013 πριν
τον διαγωνισμό.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε−
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του
άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3669/2008, εγγυητικές επιστο−
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 8.462 ευρώ. Οι εγγυητικές
επιστολές απευθύνονται στη Διεύθυνση Αναδασώσεων
Αττικής και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013
Ο Διευθυντής Αναδασωτέων Αττικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΣΣΑΛΟΣ
F
(6)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔIEYΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 901
Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής προκηρύσσει δη−
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς με
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008
(Κ.Δ.Ε.) και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης τη
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο
26 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (και κατά τα
λοιπά όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη), για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του
δασοτεχνικού έργου «Αναδάσωση Πεντελικού όρους
καψάλας 2009, τμήμα Β11», προϋπολογισμού 679.691,07
ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης,
με την υπ’ αριθμ. 3901π.ε./19.1.2010 απόφαση του Διευ−
θυντή Δασών Περιφέρειας Αττικής, μελέτης του έργου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.9.2013 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανα−
δασώσεων Αττικής ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Πράσι−
νου Ταμείου Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ με την υπ’ αριθμ. 1001/19.7.2010
απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις που
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και
της κράτησης 6‰ του άρθρου 23 του Ν. 3470/28.6.2006,
«Δικαιώματα Γεωτεχνικών» (ΦΕΚ 132/Α΄/2006).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην
1η, 2η και 3η τάξη ανεξάρτητα έδρας για έργα κατηγορί−
ας Πρασίνου, (στελεχωμένες με δασολόγο ή δασοπόνο)
και Δ΄ Ε.Δ.Δ.Ε.
β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επί−
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγο−
ρία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Μ.Ε.ΕΠ.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ−
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παρ.
23.2.2. εδάφιο στ΄ της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Κοινοπραξίες των παραπάνω περιπτώσεων α, β και
γ σε οποιανδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους
όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του Π.Δ. 609/1985 (Κοινο−
πραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρα−
κτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
3. Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή−
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια−
τάξεις για την συμμετοχή Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Τα τεύχη δημοπράτησης, θα αποστέλλονται με E−mail
ή θα διατίθενται δωρεάν με CD από τα γραφεία της
Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας
αρ. 66 Αθήνα, γραφείο 201 (2ος όροφος) τις εργάσιμες
ημέρες και κατά τις ώρες 10:00−13:00, πληροφορίες στα
τηλέφωνα 210 2284878.
Απαιτείται η παραλαβή σφραγισμένου εντύπου οι−
κονομικής προσφοράς μέχρι την Πέμπτη 12.9.2013 πριν
τον διαγωνισμό.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατί−
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους
του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3669/2008, εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό
2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 11.052 ευρώ.
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στη Διεύθυνση
Αναδασώσεων Αττικής και σε περίπτωση διαγωνιζό−
μενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων
των μελών της.
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2013
Ο Διευθυντής Αναδασωτέων Αττικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΣΣΑΛΟΣ

(7)
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
Αριθμ. 16651
Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου διακηρύσσει επαναληπτικό
ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο−
ρές για την προµήθεια ασφαλτικού υλικού, με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σε ευρώ,
σύμφωνα με την σε ισχύ νομοθεσία (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), προ−
ϋπολογισμού 77.097,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18.9.2013 και ώρα 10:00 π.μ.
(λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου
Νοτίου Πηλίου, κτίριο Σφίντειο, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Η προς τον προμηθευτή καταβολή της αξίας της προ−
μήθειας θα γίνει με χρηματικές εντολές του Δήμου Νο−
τίου Πηλίου οι οποίες θα συνοδεύονται από τα πρωτό−
κολλα προσωρινής παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής
του φορέα και τα σχετικά τιμολόγια του προμηθευτή.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην
Αργαλαστή, στο τηλέφωνο 24230 55243, 24230 55244,
24230 55522, Γραφείο Προμηθειών.
Αργαλαστή, 27 Αυγούστου 2013
Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ
F
(8)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθμ Ο4/9554
Το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας ύστερα από την υπ’
αριθμ. 15η/5.6.2013 (θέμα 16ο) απόφαση του Δ.Σ., την
υπ’ αριθμ. 5805/8.8.2012 aπόφαση του Υπουργού Υγείας
(ΦΕΚ 2309/8.8.2012) ορισμός φορέων διενέργειας για την
υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπη−
ρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 2012 πιστώσεις 2012 ή 2013 και
εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργά−
νων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών, την υπ’ αριθμ.
6881/3.10.2012 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής
του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας
(Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013» προκη−
ρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ CPV(39800000−0) για την κάλυψη των
ετήσιων αναγκών των Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας.
Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισθείσα δαπάνη
82.675,45 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτή−
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση του κυρίως φακέ−
λου θα διενεργηθεί ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής αξι−
ολόγησης στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου
την Τετάρτη 2.10.2013 και ώρα 11:00 π.μ.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού−
μενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι
1.10.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει
στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την
αρμόδια επιτροπή, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και θα γνωστο−
ποιηθεί στους συμμετέχοντες εγγράφως.
Τα τεύχη των διακηρύξεων του διαγωνισμού θα διατί−
θενται από το Γραφείο Προμηθειών έναντι απόδειξης ή
αντικαταβολής (για όσες διακηρύξεις θα στέλνονται με
το ταχυδρομείο ή μέσω COURIER) με την καταβολή του
ποσού των είκοσι 20 €. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτη−
θεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gnedessas.
eu κάνοντας κλικ αριστερά στο εικονίδιο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού κα−
θώς και οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να πάρουν από το Γραφείο Προμηθειών τις
εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23813 50184.
Έδεσσα, 21 Αυγούστου 2013
Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ
F
(9)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEYΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Αριθμ. 82043/1598
1. Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έχοντας υπό−
ψη της την από 26.8.2013 διακήρυξη του έργου, που υπο−
γράφηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
και Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσ−
σει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα, με ενι−
αίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθε−
σίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», για την ανάδειξη
αναδόχου κατασκευής του έργου για την ανάθεση του
έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», με
προϋπολογισμό 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών,
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 201.563,76 € (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ειδική
συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.), να πάρουν πληροφορίες
για τα σχετικά με τον διαγωνισμό και να λάβουν γνώση
της μελέτης από την έδρα της υπηρεσίας (Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη αρ. 18α Τ.Κ. 46100
Ηγουμενίτσα, πληροφορίες στο τηλέφωνο 26653 60135,
FAX 26653 60227, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
Παύλος Αλεξίου) μέχρι την Πέμπτη 12.9.2013.
4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το
εγκεκριμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου Β΄.
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.9.2013 ημέρα Τρί−
τη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδά−
ρη αρ. 18α Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα. Αν για οποιονδήποτε
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λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά
προσφορά, θα διενεργηθεί την επόμενη Τρίτη 24.9.2013
ή σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με
φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).
6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο−
πραξία και πιο συγκεκριμένα:
Επιχειρήσεις γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε και εφό−
σον ανήκουν στην A2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και πιο συγκεκριμένα:
1. Επιχειρήσεις 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 Πα−
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τη−
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη−
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
2. Επιχειρήσεις 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.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά−
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.031,28 € (2% επί του
προϋπολογισμού) και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα
(210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπεί−
ρου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Τ.Ε.Ο.
Α.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ3β/119/9−Ι/14.6.2013 από−
φαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης − Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών −
Μεταφορών. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου).
10. Η παρούσα έχει αναρτηθεί και στον ιστοχώρο www.
php.gov.gr.
Ηγουμενίτσα, 26 Αυγούστου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ
F
(10)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. ΠΚΜ 317833/2013
Διακήρυξη ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνι−
σμού, με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού
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92.032,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανά−
δειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα
πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών
των Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού Πέλλας για την χειμερινή περί−
οδο 2013−2014 και συγκεκριμένα από 15.10.2013−15.4.2014.
Αριθμ. διακ. 295669/28.8.2013.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1.10.2013, ημέρα της εβδο−
μάδας Τρίτη και ώρα 10:00, στο γραφείο 300, στο Διοι−
κητήριο της πόλης της Έδεσσας, στον 3ο όροφο.
Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή τευ−
χών διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ−
θύνονται στα τηλ. 2381351240 και 247 και στο site της
Π.Ε. Πέλλας www.pella.pkm.gov.gr.
Έδεσσα, 28 Αυγούστου 2013

Νάουσα, 28 Αυγούστου 2013
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΕΥΔΟΞΙΑ ΙΤΣΚΑΡΑ
F

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F

(12)
(11)

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμ. 675

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής προκηρύσσει πρόχειρο
επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩ−
ΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ−
ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 41.090,61 €, συμπεριλαμ−
βανομένου του Φ.Π.Α. με αριθμό μελέτης 18/2013(Π/Κ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.9.2013, ημέρα Πα−
ρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα, οδός Στ. Καραγιώργη αρ. 2, μπροστά στην
αρμόδια Επιτροπή. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμι−
μα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και τους όρους διακήρυξης.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής για συμμετοχή
στον διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α. Πληροφορί−
ες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
ανωτέρω τηλέφωνα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Κέντρου Κοινωνικής Προ−
στασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» διακηρύσσει
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο−
ρές για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ»
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προ−
ϋπολογισμού 124.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Αναλυτικότερα:
α/α

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προ−
ϋπολογισμού δαπάνης της εργασίας χωρίς Φ.Π.Α. (δηλ.
6.200,00 €). Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι−
στολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συ−
ντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στα γραφεία του Κ.Κ.Π. και Α.Δ. Νάουσας (κτί−
ριο Κ.Α.Π.Η. Νάουσας, Μητροπόλεως αρ. 9 Νάουσα) ή
στα τηλέφωνα 23320 25600 και 23320 28798.

Είδος εργασίας

Προϋπολογισθείσα
δαπάνη

Αριθμ. οικ. 11934

1

Καθαρισμός των χώρων
του Ν.Π. στη Νάουσα

88.974,44 €

2

Καθαρισμός των χώρων
του Ν.Π. στην Επισκοπή

8.756,39 €

3

Καθαρισμός των χώρων
του Ν.Π. στον Κοπανό

8.756,39 €

4

Καθαρισμός των χώρων
του Ν.Π. στη Στενήμαχο

8.756,39 €

Ηράκλειο Αττικής, 28 Αυγούστου 2013

5

Καθαρισμός των χώρων
του Ν.Π. στην Ειρηνούπολη

8.756,39 €

Ο Δήμαρχος
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΣΥΝΟΛΟ

(13)

124.000,00 €

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι
12 (δώδεκα) μήνες. Πιο συγκεκριμένα αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει με τη
συμπλήρωση 1 ημερολογιακού έτους.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12.9.2013 στα
γραφεία διοίκησης του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασί−
ας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» που βρίσκονται
στις εγκαταστάσεις του Κ.Α.Π.Η. Νάουσας (Μητροπό−
λεως αρ. 9 Νάουσα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 10:30.
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 11:30.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη
εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας καθαρισμού δη−
μόσιων ή ιδιωτικών χώρων.

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Αριθμ. 20640
1. Ο Δήμος Αρχανών − Αστερουσίων Νομού Ηρακλείου
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, με προϋ−
πολογισμό 240.995,73 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες
εργασιών: α) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με
προϋπολογισμό 194.931,49 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι
τις 11.9.2013, το έντυπο οικονομικής προσφοράς που
θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Γραφεία του Τμήματος Έργων Υποδομών, Τ.Κ. 70100
Πεζά, πληροφορίες Αρβανίτη Ελένη, τηλ. 2813 401111 και
Βελεγράκης Ιωάννης, τηλ. 2813 401135. Εφόσον ζητηθεί
εμπρόθεσμα χορηγείται το αργότερο εντός της επο−
μένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης
χορήγησης. (Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο
ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του
προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του
έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν
το ποσό των 10,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα
τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα www.dimos−archanon−asterousion.gr, σε
ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα−
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, υπόδειγμα τύπου Β΄.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.9.2013, ημέ−
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία
εργασιών (περίπτ. άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα−
σία 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 ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos−
archanon−asterousion.gr).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι−
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α2,
1η και 2η στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμ−
μένων στην τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας, με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008
(Κ.Δ.Ε.) (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 κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.900,00 € και ισχύ
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Προκαταβολή θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
τον Δήμο Αρχανών − Αστερουσίων.
Πεζά, 28 Αυγούστου 2013
Ο Δήμαρχος
ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
F
(14)
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ −
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. φακ. 352.3−450/13
Αριθμ. σχεδίου 1646
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου
Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγεί−
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ου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανα−
κοινώνεται η μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 12/2013 διακήρυξης Υ.Ν.Α./Α.
ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ/Διεύθυνσης Προμηθειών για την υλοποίηση
του έργου «Αναβάθμιση ΠΑΘ/Λ.Σ. 050, και ειδικότερα
I) Κεφ. Α: Προμήθεια ανταλλακτικών Κ/Μ ΠΑΘ/ΛΣ 050
(Π/Υ 177.000,00 €), Κεφ. Β: Προμήθεια ανταλλακτικών
Η/Ζ ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 17.000,00 €), ΙΙ) Κεφ. Α: Εκτέλεση
εργασιών επισκευής Κ/Μ ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 80.000,00 €),
Κεφ. Β: Εκτέλεση εργασιών επισκευής Η/Ζ ΠΑΘ/ΛΣ
050 (Π/Υ 30.000,00 €), ΙΙΙ) Εκτέλεση εργασιών ανα−
βάθμισης ηλεκτρονικού συστήματος χειρισμού και
παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένου των απαι−
τούμενων υλικών) ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 206.000,00 €)»,
προϋπολογισμού 510.000,00 € (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
24.9.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, χωρίς τροποποίηση
των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
φακ. 352.3−447/2013(1640)/28.8.2013 απόφαση Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2013
Ο Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
F
(15)
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αριθμ. 22808
1. Ο Δήμος Καρδίτσας προκηρύσσει ανοιχτό δια−
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑ−
ΜΟΥ», με προϋπολογισμό 157.000,00 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες
εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό
50.370,62 €, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ προϋπολογισμού 41.917,52 €
και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ προϋπολογισμού 34.108,03 € (στα πα−
ραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.
και Ο.Ε. και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή
υποχρεώσεων κ.λπ. συμβατικά τεύχη) από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπό−
ρου αρ. 140, Καρδίτσα, μέχρι τις 12.9.2013, ημέρα Πέμπτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι−
μένο από το Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου Β΄.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24413 54806, FAX επι−
κοινωνίας 24413 54804, αρμόδιος υπάλληλος για επι−
κοινωνία η Κατοίκου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.9.2013, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και το σύ−
στημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προ−
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου
6 του Ν. 3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι−
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, στην Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη
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και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τους
περιορισμούς των κατώτερων ορίων όπως ισχύουν.
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 2.527,92 € και ισχύ
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε−
ται σε δώδεκα (12) μήνες.
8. Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοι−
πά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον
οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. διακ. 38/13
Ανακοινώνεται ότι ο δημόσιος μειοδοτικός διαγω−
νισμός, που επρόκειτο να διενεργηθεί, στις 17.9.2013
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, για την προμήθεια Χαρτιού
Καθαριότητας, Π/Υ 52,800,00 € (άνευ Φ.Π.Α. 23%) και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μετατίθεται
για την 1.10.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 με προθεσμία
υποβολής των προσφορών έως και την 30.9.2013 ημέ−
ρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Ανωτάτης
Επιτροπής Προμηθειών (Α.Ε.Π.), Παπαρηγοπούλου αρ. 2,
Πλατεία Κλαυθμώνος.
Ο Διοικητής
Ν. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

Καρδίτσα, 28 Αυγούστου 2013
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ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΣ
F
(16)
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. διακ. 27Ε/13
Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό
για την προμήθεια Υλικών Επιθεωρήσεως Η−80000 ηλε−
κτρομηχανής, WARTSILΑ GMT Β 230.6 ΠΓΥ, ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΥΣ, Π/Υ 85.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α. 23%) και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17.9.2013 ημέρα
Τρίτη και ώρα 9:00, στα Γραφεία της Ανωτάτης Επι−
τροπής Προμηθειών (Α.Ε.Π.) Παπαρρηγοπούλου αρ. 2,
Πλατεία Κλαυθμώνος.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις
16.9.2013, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 12:00.
Πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά στο τηλ. 210
3368630.
Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην E.Ε.E.K.
δεν απαιτείται.
Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης
θα παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες από τα
γραφεία της Α.Ε.Π. τηλ, 210 3368630. Το τεύχος της
διακήρυξης χορηγείται με την αντικαταβολή 15 ευρώ.
Ο Διοικητής
Ν. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

(17)

Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην υπ’ αριθμ. 06660/2013 διακήρυξη δημόσιας σύμ−
βασης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 539/ΔΔΣ/23.8.2013
στη σελίδα 4308 στήλη Β΄ στο σημείο 9(α) διορθώνεται:
Από το εσφαλμένο: «Η προθεσμία υποβολής των προσφο−
ρών εκπνέει την Παρασκευή 27.9.2013, και ώρα 13:30 μ.μ.»,
στο ορθό: «Η προθεσμία υποβολής των προσφορών
εκπνέει την Τρίτη 15.10.2013, και ώρα 13:30 μ.μ.».
Στην υπ’ αριθμ. 06660/2013 διακήρυξη δημόσιας σύμ−
βασης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 539/ΔΔΣ/23.8.2013
στη σελίδα 4308 στήλη Β΄ στο σημείο 11(Α) διορθώνεται:
Από το εσφαλμένο: «Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει δημοσία την Δευτέρα 30.9.2013 και ώρα 10:00 π.μ.»,
στο ορθό: «Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
δημοσία την Παρασκευή 18.10.2013 και ώρα 10:00 π.μ.».
Στην υπ’ αριθμ. 06660/2013 διακήρυξη δημόσιας σύμ−
βασης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 539/ΔΔΣ/23.8.2013
στη σελίδα 4309 στήλη Α΄ στο σημείο 15(Β) διορθώνεται:
Από το εσφαλμένο: «σε έντυπη μορφή και δωρεάν έως
την Παρασκευή 27.9.2013»,
στο ορθό: «σε έντυπη μορφή και δωρεάν έως την
Δευτέρα 14.10.2013.».
(Από το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών)
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