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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 714

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

26 Οκτωβρίου 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Αριθμ. εντολής 25
ΘΕΜΑ 1ον: Ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού με
τον αριθμό διακήρυξης 97/2008.
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση με τον
αριθμό 665/05−09−2012 ματαιώνεται ο ανοικτός διαγω−
νισμός με τον αριθμό διακήρυξης 97/2008 για την προ−
μήθεια ενός (1) πολυκαναλικού καταγραφικού μηχανή−
ματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης (250.000,00) €, για
τις ανάγκες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Πληροφορίες: 210 3893261.
ΘΕΜΑ 2ον: Ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού με
τον αριθμό διακήρυξης 40/2009.
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση με τον
αριθμό Π2/2492/16−10−2012 ματαιώνεται ο ανοικτός δι−
αγωνισμός με τον αριθμό διακήρυξης 40/2009 για την
προμήθεια (20.000) σετ αθλητικών φορμών, προϋπολογι−
σθείσας δαπάνης (560.000,00) €, για τις ανάγκες του Γε−
νικού Επιτελείου Στρατού. Πληροφορίες: 210 3893404.
ΘΕΜΑ 3ον: Ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού με
τον αριθμό διακήρυξης 24/2010.
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση με τον
αριθμό 31/06−08−2012 ματαιώνεται ο ανοικτός διαγωνι−
σμός με τον αριθμό διακήρυξης 24/2010 για την προ−
μήθεια «συστημάτων επικοινωνιών φωνής», προϋπολο−
γισθείσας δαπάνης (500.000,00) €, για τις ανάγκες της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Πληροφορίες: 210 3893261.
Ημερομηνία αποστολής των ανακοινώσεων των μα−
ταιώσεων των διαγωνισμών με τους αριθμούς διακη−
ρύξεων 97/2008, 40/2009 και 24/2010 στην υπηρεσία
της επίσημης εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
24−10−2012.
Ημερομηνία δημοσίευσης των ανακοινώσεων των πα−
ραπάνω ματαιώσεων στον Ελληνικό τύπο: 25−10−2012.

Ημερομηνία δημοσίευσης των ως άνω ανακοινώσεων
στο ΦΕΚ: 26−10−2012.
Οι διακηρύξεις και οι ανακοινώσεις με τις τροποποιή−
σεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμμα−
τείας Εμπορίου (www.gge.gr − Γενική Διεύθυνση Κρατι−
κών Προμηθειών − Διακηρύξεις).
Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν
το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012
Η Τμηματάρχης
Α. ΣΚΙΤΖΗ
F
(2)
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αριθμ. Οικ. 84107.
Ο Δήμος Κατερίνης προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
επιλογής τη χαμηλότερη τιμή και με τις διαδικασίες
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την: «Προμήθεια
λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την
Συντήρηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου
Κατερίνης 2012», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων
ειδών 162.599,45 € + 37.397,88 € ΦΠΑ = 199.997,33 € (Aριθ.
μελέτης 3/2012).
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 20−11−2012 ημέρα Τρίτη
και από ώρα 10:00 (έναρξη) έως ώρα 10:30 π.μ. (λήξη) στο
Δημαρχιακό Μέγαρο (Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00
Κατερίνη) και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
(1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περί−
πτωση που στον διαγωνισμό δεν κατατεθεί προσφορά ή
αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις
30−11− 2012 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο
χώρο. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται
9.999,86 ευρώ.
Ο Διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα
γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ του
Ν. 2286/1995 και του Ν. 3463/2006 και την αριθ. Π1/4168/
25−10−2011 εγκύκλιο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
Ο ανάδοχος του διαγωνισμού θα προκύψει με τις
διαδικασίες του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού όπως
αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Οι Έλληνες Πολίτες
β) Οι αλλοδαποί γ) Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπή ή αλ−
λοδαπά δ) Οι συνεταιρισμοί ε) Οι ενώσεις προμηθευτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπη−
ρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται
με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέχονται
στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομη−
νίας διενέργειας του διαγωνισμού (παρ. 4 άρθρου 11
ΕΚΠΟΤΑ).
Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικά
στοιχεία και οικονομική προσφορά) θα πρέπει να υπο−
βληθούν σε δύο σειρές (πρωτότυπο και αντίγραφο) με
ποινή αποκλεισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχε−
τικά με την ανωτέρω προμήθεια από τον υπεύθυνο
υπάλληλο Καγιά Παναγιώτη (τηλ. 23513/50452), κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ έντυπα συμμετοχής,
διακήρυξης κ.λπ. θα διατίθενται από την Γραμματεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας − Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00,
2ος όροφος τηλ. 23513/50455,6, Φαξ 23513/50470 με την
καταβολή 10 ευρώ.
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επα−
ναληπτικών, θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Κατερίνη, 23 Οκτωβρίου 2012
Ο Δήμαρχος
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
F
(3)
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αριθμ. Οικ.84106
Ο Δήμος Κατερίνης προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
επιλογής τη συμφερότερη προσφορά τιμή και με τις
διαδικασίες του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την:
«Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου μηχανήματος πολ−
λαπλών χρήσεων, ενός (1) μεταχειρισμένου τετρακίνητου
ημιφορτηγού αυτοκινήτου και ενός (1) παρεκλόμενου για
τη μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων», προϋπολογισμού
δημοπρατούμενων ειδών 81.300,81 € + 18.699,19 € ΦΠΑ =
100.000,00 € (αριθ. μελέτης 5/2012).
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφο−
ρές για ένα ή και περισσότερα από τα ανωτέρω τρία (3)
είδη και η κατακύρωση θα γίνει χωριστά για το καθένα,
στον προσφέροντα που θα υποβάλλει την συμφερότερη
προσφορά στο συγκεκριμένο είδος.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 19−11−2012 ημέρα Δευτέρα
και από ώρα 10:00 (έναρξη) έως ώρα 10:30 π.μ. (λήξη) στο
Δημαρχιακό Μέγαρο (Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00
Κατερίνη) και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
(1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περί−
πτωση που στο διαγωνισμό δεν κατατεθεί προσφορά
ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί
στις 29−11−2012 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον
ίδιο χώρο.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογι−
σθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με τον ΦΠΑ) δη−
λαδή: 100.000,00 € Χ 5% = 5.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση

που υποβληθούν προσφορές για επί μέρους είδη, το
ποσοστό του 5% θα πρέπει να αναλογεί στον προϋπο−
λογισμό με ΦΠΑ των ειδών αυτών.
Ο Διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα
γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ του
Ν. 2286/1995 και του Ν. 3463/2006 και την αριθ. Π1/4168/
25−10−2011 εγκύκλιο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
Ο/Οι ανάδοχος/οι του διαγωνισμού θα προκύψει με
τις διαδικασίες του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού όπως
αναφέρεται αναλυτικά στην διακήρυξη.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Οι Έλληνες Πολίτες
β) Οι αλλοδαποί γ) Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπή ή αλ−
λοδαπά δ) Οι συνεταιρισμοί ε) Οι ενώσεις προμηθευτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικά
στοιχεία και οικονομική προσφορά) θα πρέπει να υπο−
βληθούν σε δύο σειρές (πρωτότυπο και αντίγραφο) με
ποινή αποκλεισμού.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπη−
ρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται
με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέχονται
στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομη−
νίας διενέργειας του διαγωνισμού (παρ. 4 άρθρου 11
ΕΚΠΟΤΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετι−
κά με την ανωτέρω προμήθεια από τον υπεύθυνο υπάλ−
ληλο Αναστασιάδη Βενιαμίν (τηλ. 23513/50497), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ έντυπα συμμετοχής,
διακήρυξης κ.λπ. θα διατίθενται από την Γραμματεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας − Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00,
2ος όροφος τηλ. 23513/50455,6, Φαξ 23513/50470 με την
καταβολή 5,00 ευρώ.
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επα−
ναληπτικών, θα βαρύνει τον ανάδοχο ή τους αναδό−
χους.
Κατερίνη, 23 Οκτωβρίου 2012
Ο Δήμαρχος
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
F
(4)
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αριθμ. Πρωτ οικ. 84105
Ο Δήμος Κατερίνης προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτή−
ριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή και με τις διαδικασί−
ες του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την: «Προμή−
θεια ασφαλτομίγματος» για την εκτέλεση του έργου:
«Συντήρηση υφισταμένου ασφαλτικού δικτύου Δήμου
Κατερίνης», προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προ−
μήθειας 120.900,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης
11/2012).
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 19−11−2012 ημέρα Δευτέρα
και από ώρα 10:00 (έναρξη) έως ώρα 10:30 π.μ. (λήξη) στο
Δημαρχιακό Μέγαρο (Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00
Κατερίνη) και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
(1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περί−
πτωση που στον διαγωνισμό δεν κατατεθεί προσφορά
ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
στις 29−11−2012 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον
ίδιο χώρο.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 7.435,35
ευρώ.
Ο Διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα
γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ του
Ν. 2286/1995 και του Ν. 3463/2006 και την αριθ. Π1/4168/
25−10−2011 εγκύκλιο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
Ο ανάδοχος του διαγωνισμού θα προκύψει με τις
διαδικασίες του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού όπως
αναφέρεται αναλυτικά στην διακήρυξη.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Οι Έλληνες Πολίτες
β) Οι αλλοδαποί γ) Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπή ή αλ−
λοδαπά δ) Οι συνεταιρισμοί ε) Οι ενώσεις προμηθευτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπη−
ρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται
με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέχονται
στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομη−
νίας διενέργειας του διαγωνισμού (παρ. 4 άρθρου 11
ΕΚΠΟΤΑ).
Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικά
στοιχεία και οικονομική προσφορά) θα πρέπει να υπο−
βληθούν σε δύο σειρές (πρωτότυπο και αντίγραφο) με
ποινή αποκλεισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετι−
κά με την ανωτέρω προμήθεια από τον υπεύθυνο υπάλ−
ληλο Καραγιαννίδη Αναστάσιο (τηλ. 23513/50), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ έντυπα συμμετοχής,
διακήρυξης κ.λπ. θα διατίθενται από την Γραμματεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας − Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00,
2ος όροφος τηλ. 23513/50455,6, Φαξ 23513/50470 με την
καταβολή 5,00 ευρώ.
Η δαπάνη δημοσίευσης του αρχικού διαγωνισμού, του
παρόντος και τυχόν επαναληπτικών θα βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Κατερίνη, 23 Οκτωβρίου 2012
Ο Δήμαρχος
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
F
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Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από το Τμή−
μα Προμηθειών, από την αρμόδια υπάλληλο Χ. Δόνου,
τηλ2310−932601, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για
οποιοδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του
ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα (13/11/2012) και ίδια
ώρα.
Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2012
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΤΑΝΗ
F
(6)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
Αριθμ. 3379
Tο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος
Στυλιανός», προκειμένου να προβεί στην διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια «πάνες βρα−
κάκι και μωρομάντηλα, για την χρονική περίοδο 1/1/2013
− 31/12/2013 π.δ. 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και
του ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν
τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δημο−
τικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης “Άγιος Στυλιανός”»
(28ης Οκτωβρίου 99).
Την 12η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα έναρξης πα−
ραλαβής προσφορών 9 π.μ. και ώρα λήξης 10 π.μ.
Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε. 4%, η κράτηση 1,5%
υπέρ ΤΑΔΚΥ−ΤΕΑΔΤΥ 0,5%, 0,10% για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από το Τμή−
μα Προμηθειών, από την αρμόδια υπάλληλο Χ. Δόνου,
τηλ2310−932601, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για
οποιοδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του
ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα (13/11/2012) και ίδια
ώρα.
Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2012

(5)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
Αριθμ. 3383
Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος
Στυλιανός», προκειμένου να προβεί στην διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια «φαρμάκων,
παραφαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών», για την
χρονική περίοδο 1/1/2013 − 31/12/2013 π.δ. 15.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, καλεί τους ενδια−
φερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο
Τμήμα Προμηθειών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσ−
σαλονίκης «Άγιος Στυλιανός» (28ης Οκτωβρίου 99).
Την 12η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα έναρξης πα−
ραλαβής προσφορών 9 π.μ. και ώρα λήξης 10 π.μ.
Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε. 4%, η κράτηση 1,5%
υπέρ ΤΑΔΚΥ−ΤΕΑΔΤΥ 0,5%, 0,10% για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΤΑΝΗ
F
(7)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Aριθμ. Β/25218
Αριθμ. Διακ. Β/25021/22−10−2012
Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας προκηρύσσει Α΄ Επανα−
ληπτικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό από το εγκεκρι−
μένο Π.Π.Υ.Υ. 2011, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2011−2012 για την «Συλλο−
γή − Μεταφορά − Αποκομιδή − Επεξεργασία Επικίνδυνων
Ιατρικών Αποβλήτων Μολυσματικού και Μολυσματικού −
Τοξικού χαρακτήρα του Γ.Ν. Λαμίας και των Κέντρων
Υγείας ευθύνης του» (CPV 90500000−2), προϋπολογι−
σθείσας δαπάνης 60.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα έτος.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η
Τρίτη 27−11−2012 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού−
μενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού την Δευτέρα
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

26−11−2012 και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Γ.Ν.
Λαμίας.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά
είναι υποχρεωτικά 240 ημέρες.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00
έως 14:30 στο τηλ.: 22313−56664.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Δι−
ακήρυξη ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.Π.Ε.
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.
gr ή του Γ.Ν. Λαμίας www.lamiahospital.gr., όπου έχει
αναρτηθεί.
Λαμία, 24 Οκτωβρίου 2012
Ο Διοικητής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ
F

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πέμπτη 29−11−2012
ώρα 13.00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρασκευή 30−11−2012
ώρα 10.00 π.μ.

στο γραφείο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του 1ου Ορόφου του κτι−
ρίου Σχολής Α. Ν. του Γ. Ν. Αττικής Κ.Α.Τ.
9 Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακή−
ρυξης στην Ε. Ε. Ε. Κ.: −−−−−−−
9 Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ−
ληνικό Τύπο: 25 και 26−10−2012
Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης
γίνεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
του Νοσοκομείου (http//www.kat−hosp.gr στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Κηφισιά, 19 Οκτωβρίου 2012

(8)
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Αριθμ. 76973
Ο Δήμος Λαμιέων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφω−
να με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β185/
23−3−1993), τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της περ.
ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 10 του άρ−
θρου 7 του Ν. 3469/2006 και τις διατάξεις του άρθρου
3 του Ν. 3548/2007 σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρω−
σης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΛΟΙ−
ΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού
150.000,00 €, (μαζί με ΦΠΑ 23%).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
Λαμίας την 23/11/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα από
12:00 μέχρι 12:30 μ.μ.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύ−
ηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο
Προμηθειών. Τηλ. 2231351045, 2231351046, 2231351055).

Ο Διοικητής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ
F
(10)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ.Α.Τ.»
Αριθμ. 13202/24−10−2012
Το Γ. Ν. ATTIKΗΣ – «Κ.Α.Τ.» διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑ−
ΓΩΝΙΣΜΟ (αρ. διακήρυξης: 5/2012), με κριτήριο κατακύ−
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια:
ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (33141610−9)
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 50.000,00 € με
Φ.Π.Α.
Τόπος παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Α.Τ.
Γλώσσα: Ελληνική.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27−11−2012
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00 Μ.Μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ
28−11−2012 ΩΡΑ 10.00 Π.Μ.
στο γραφείο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του 1ου Ορόφου του κτι−
ρίου Σχολής Α. Ν. του Γ. Ν. Αττικής Κ.Α.Τ.
9 Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακή−
ρυξης στην Ε. Ε. Ε. Κ.: −−−−−−−
9 Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ−
ληνικό Τύπο: 25 και 26−10−2012.
Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης
γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Νοσο−
κομείου (http//www.kat−hosp.gr στο πρόγραμμα ΔΙΑΥ−
ΓΕΙΑ).
Κηφισιά, 18 Οκτωβρίου 2012

Λαμία, 24 Οκτωβρίου 2012

Ο Διοικητής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ
F

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ
F
(9)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ.Α.Τ.»
Αριθμ. 13200/19−10−2012
Το Γ. Ν. ATTIKΗΣ – «Κ.Α.Τ.» διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑ−
ΓΩΝΙΣΜΟ (αρ. διακήρυξης: 7/2012), με κριτήριο κατακύ−
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια:
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (33191100−6)
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 150.000,00 € με
Φ.Π.Α.
Τόπος παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Α.Τ.
Γλώσσα: Ελληνική

(11)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ.Α.Τ.»
Αριθμ. 13209/24−10−2012
Το Γ. Ν. ATTIKΗΣ – «Κ.Α.Τ.» διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑ−
ΓΩΝΙΣΜΟ (αρ. διακήρυξης: 6/2012), με κριτήριο κατακύ−
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
(33168000−5)
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 121.000,00 € με
Φ.Π.Α.
Τόπος παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Α.Τ.
Γλώσσα: Ελληνική.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30−11−2012
ΩΡΑ 13.00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3−12−2012
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΩΡΑ 10.00 μ.μ.
στο γραφείο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του 1ου Ορόφου του κτι−
ρίου Σχολής Α. Ν. του Γ. Ν. Αττικής Κ.Α.Τ.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ−
ξης στην Ε. Ε. Ε. Κ.: −−−−−−−
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη−
νικό Τύπο: 25 και 26−10−2012.
Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης
γίνεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
του Νοσοκομείου (http//www.kat−hosp.gr στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Κηφισιά, 19 Οκτωβρίου 2012
Ο Διοικητής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ
F
(12)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ − ΤΑΥΡΟΥ
Αριθμ. 28947
Ο Δήμος ΜΟΣΧΑΤΟΥ − ΤΑΥΡΟΥ προκηρύσσει διεθνή
ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών» για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου
με κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αναλυτικότερα: για
τα καύσιμα κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύ−
τερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση Χονδρική τιμή πώ−
λησης την ημέρα παράδοσης (σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 41−45 της αρ. 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών ΕΚΠΟΤΑ) και για τα λιπαντικά η
χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός είναι 555.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλύψει τις ανά−
γκες των Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου − Ταύρου
για ένα (1) ημερολογιακό έτος. Τα στοιχεία των προς
προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές
Προδιαγραφές της υπ’ αρ. 58/2012 μελέτης της Τ.Υ, η
οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών αλλά μπορούν να λάβουν μέρος και προ−
μηθευτές που δεν προσφέρουν και τα δύο είδη.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της
προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
• Της με αριθμό 11389 / ΦΕΚ 185 Β΄/23−3−1993 απόφασης
του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
• Του Ν. 2286 / ΦΕΚ 19 Α΄/1−2−1995 «Προμήθειες του
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3463 / ΦΕΚ 114 Α΄/8−6−2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Την υπ’ αρ. 99/19−10−2012 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδια−
γραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου, Κοραή 36 και Αγ. Γερασίμου την 7/12/2012
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή
μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή τα−
χυδρομικά, στο Δήμο μέχρι και την 7/12/2012 και ώρα
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9.00 π.μ. Τα έξοδα δημοσίευσης θα πληρωθούν από τον
προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος. Δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις προμηθευτών
Οι εγγυήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε
ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 23% και συγκεκριμένα:
α) για τα καύσιμα το ποσό των 25.255,00 € και β) για τα
λιπαντικά το ποσό των 2.495,00 €, οι οποίες πρέπει να
έχουν ισχύ ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρό−
νου ισχύος της προσφοράς. Για περισσότερες πληροφο−
ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, αρμόδιοι υπάλληλοι: Α.
Γρηγοροπούλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η
παρούσα περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
Μοσχάτου − Ταύρου. Η παρούσα διακήρυξη καθώς και η
τεχνική μελέτη διατίθενται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
www.dimosmoschatou−tavrou.gr.
Μοσχάτο, 24 Οκτωβρίου 2012
Ο Δήμαρχος
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
F
(13)
ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Η ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 220541/
22−10−2012 απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνο−
ντος Συμβούλου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., αναβάλει τη διεξα−
γωγή του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΥΠΟΛΕΙΠΟ−
ΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟ−
ΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙ−
ΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ − ΔΟΜΟΚΟΣ» (Α.Δ. 635)
και ορίζει η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
η 13−11−2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκε−
κριμένη Διακήρυξη, ως αυτή ισχύει.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Συμβάσεων και Προμηθειών
ΑΙΚ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
F
(14)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. 97318
Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/
Α΄/08−06−2006), της με αριθμ. 11389/08−03−1993 απόφασης
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 185/Β΄/23−03−1993) «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»
και του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/01−02−1995), με σφρα−
γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φρέσκου πλήρους
γάλακτος για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του
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Δήμου, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 116.344,80 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 % και αναλυτικότερα:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

102.960,00 €

Φ.Π.Α. 13%:

13.384,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:

116.344,80 €

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτη−
τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών
(Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα − 136 71 Αχαρνές), ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Διενεργούμε−
νων Προμηθειών, στις 19/11/2012, ημέρα Δευτέρα και από
ώρα 10:00 π.μ. – 10:30 π.μ.., που θα συσταθεί στο γραφείο
του Τμήματος Προμηθειών – Διαχείρισης και Ελέγχου
Υλικού (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου).
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιο−
δήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα
παραδίδονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα
από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσι−
κά και νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την παρα−
γωγή, εμπορία και διάθεση φρέσκου πλήρους γάλακτος,
που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, τα οποία
πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή του δι−
αγωνισμού τα αναφερόμενα, στο άρθρο 6 των όρων
διακήρυξης, δικαιολογητικά.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπερι−
λαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, δηλαδή 116.344,80 Χ 5 % =
5.817,24 €, με ανοικτή ημερομηνία προθεσμίας και επι−
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.
Τόπος παράδοσης: Αποθήκες του Δήμου ή χώρος που
θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.
Γλώσσα: Ελληνική.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιοι υπάλληλοι Μαρία
Αλεξοπούλου, τηλ.: 210 2415469 και Παναγιώτης Μπάσι−
ος, τηλ.: 210 2415507.
Αχαρνές, 24 Οκτωβρίου 2012
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Δημοτικής Κατάστασης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΤΑΣ
F
(15)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. 97312
Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/
Α΄/08−06−2006) και του Π.Δ. 28/1980, με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύ−
τερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό στο τιμολόγιο της μελέτης, για την ετήσια παρο−
χή ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 83.218,00 €.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτη−
τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών
(Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα − Αχαρνές) ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης

Προσφορών, στις 09/11/2012, ημέρα Παρασκευή και από
ώρα 10:00 π.μ. – 10:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα
Προμηθειών – Διαχείρισης και Ελέγχου Υλικού (1ος όρο−
φος Δημαρχιακού Μεγάρου).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι πά−
ροχοι του δημοπρατούμενου αντικειμένου, που παρέ−
χουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, οι οποίοι πρέπει να
υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή τα αναφερόμενα,
στο άρθρο 6 των όρων διακήρυξης, δικαιολογητικά.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, δηλαδή
83.218,00 € Χ 2 % = 1.664,36 € και επιβεβαιώνεται με
την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης τράπεζας.
Τόπος παράδοσης: Δήμος.
Γλώσσα: Ελληνική.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 2102415469 και
2102415507, από τους αρμόδιους υπάλληλους Μαρία
Αλεξοπούλου και Παναγιώτη Μπάσιο.
Αχαρνές, 24 Οκτωβρίου 2012
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Δημοτικής Κατάστασης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΤΑΣ
F
(16)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ
Αριθμ. 71280
Περίληψη Διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού δια−
γωνισμού για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.
1. Αναθέτουσα Αρχή.
Δήμος Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη, οδός Π. Τσαλδάρη 10,
Νίκαια, Τ.Κ. 18450, τηλ. 210− 4278120 και −129, Fax 210−
4278128, ιστοσελίδα www.nikaia−rentis.gov.gr.
2. Προϋπολογισμός.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται και δεν θα
ξεπεράσει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων
ευρώ € 12.300,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%).
3. Διάρκεια σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από
την υπογραφή της σύμβασης.
4. Διαδικασία ανάθεσης, διαδικασία αξιολόγησης και
κριτήρια επιλογής του αναδόχου.
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμό με κριτήριο κατακύ−
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπό προ−
μήθεια ειδών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος
διακήρυξης.
5. Προθεσμία υποβολής προσφορών.
Ορίζεται η 19/11/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30,
όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Διακήρυξη Δημάρ−
χου, όρος 4ος.
6. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών.
Ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης των τε−
χνικών προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται
η 20/11/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.
Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
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διαγωνιζομένων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφο−
ρών θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και την έγκρι−
σή τους από την Οικονομική Επιτροπή και ημερομηνία
αποσφράγισης τους ορίζεται η 27/11/2012 ημέρα Τρίτη
και ώρα 12:00 π.μ.
7. Απαιτούμενες εγγυήσεις.
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Διακήρυξη Δη−
μάρχου, όρος 24ος.
8. Πληροφοριακά στοιχεία.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την
παραλαβή των τεχνικών απαιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προϋπολογισμού,
Οικονομικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονο−
μικής Επιτροπής (Π. Τσαλδάρη 10, 3ος όροφος) τηλ.
210 4278120 – 210 4278129 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, επίσης θα βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia−rentis.gov.gr).
Νίκαια, 23 Οκτωβρίου 2012
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
F
(17)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Αριθμ. 89213/Ξ−ΔΤΕ−5059
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προ−
κηρύσσει βάσει της αρ. 494/2012 απόφασής της, ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΑΡΠΟΥ», με
προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ
και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και κωδικό
έργου 123602013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα−
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο−
χρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ξάνθης, μέχρι τις 8−11−2012 ημέρα Πέμπτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου
Β.
2. Πληροφορίες στο Τηλέφωνο 2541350346 και FΑΧ
επικοινωνίας 2541065427, αρμόδια υπάλληλος για επι−
κοινωνία Μαρία Τσιμηρίκα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13−11−2012 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προ−
σφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6
του Ν. 3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
Α) 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 Α1, Α2 και 1η, τάξη για
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
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ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού 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.Ε.Π.
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.
Β) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους,
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008
(ΚΔΕ) (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.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.615,00 ευρώ που
θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το
διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο
του έργου και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 12−6−2013.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνι−
κού Προγράμματος Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2012, Π.Ε.
Ξάνθης (ΚΑΠ Επενδύσεις) και κωδικό έργου 123602013.
7. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν Μακεδο−
νίας Θράκης.
Ξάνθη, 11 Οκτωβρίου 2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
F
(18)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 16705−24/10/2012
Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει δη−
μόσιο ανοικτό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό
για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
(120.000 LTR), για την ανάδειξη μειοδότη − προμηθευτή
με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση
Τύπου Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρω−
σης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
(%) στη Μ.Χ.Τ. (Μέση Χονδρική Τιμή) πώλησης ανά λίτρο,
όπως αυτή ορίζεται από τα Δελτία Πιστοποίησης Τιμών
(Πινάκια) της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και
Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, κατά την ημέρα
παράδοσης στις δεξαμενές των Παιδικών Σταθμών και
των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Αθηνών, με συμβατικό χρόνο παράδοσης αρχομένης
όχι νωρίτερα από την 10η Δεκεμβρίου 2012 και για (1)
ένα έτος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των
Παιδικών Σταθμών και των Κεντρικών Υπηρεσιών του
Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμών οι−
κονομικών ετών 2012−2013 και με αριθμό επαναληπτικής
διακήρυξης: 3430/12.
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Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρε−
φοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 και Σερήνου Σεπόλια,
(4ος όροφος, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 21η
του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη, του έτους 2012
και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 11.00
π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών, η
11.30 π.μ..
Η δημοπρατούμενη τμηματική προμήθεια προϋπολο−
γίσθηκε στο συνολικό ποσό των 172.839,60 €, εκατόν
εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα
ευρώ και εξήντα λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%).
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον
δημόσιο ανοικτό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό,
ορίζεται στο ποσό των 8.641,98 €. Προσφορές χωρίς
εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω
εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμ−
βάνονται υπ’ όψη.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη−
θευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της

διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού. Δε γί−
νονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωμή
στον μειοδότη − προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα
ειδικώς οριζόμενα στη σχετική επαναληπτική διακήρυξη
και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.
Πληροφορίες για τον επαναληπτικό διαγωνισμό και
περί της επαναληπτικής διακηρύξεως μπορούν να λά−
βουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμη−
θειών και Δημοπρασιών Καλύβα Αναστασία, στη Δ/νση
Ρόδου 181 και Σερήνου Σεπόλια, 1ος όροφος και στο
τηλέφωνο − Φαξ: 210−51.23.524 (E−mail:dbasup@otenet.
gr), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ. έως
14.30 μ.μ.
Επίσης, η παρούσα περίληψη διακήρυξης του επανα−
ληπτικού διαγωνισμού καθώς και τα τεύχη δημοπρά−
τησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών http//www.dbda.gr. και στην κα−
τηγορία / Επιλογή «Διακηρύξεις».
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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