Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2014.02.21 16:46:29
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

813

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αρ. Φύλλου 104
21 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Αριθ. 2084
Ο Δήμος Οιχαλίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ − ΔΙΑΠΛΑ−
ΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ 7Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ, ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΝΟ−
ΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με το σύστημα των επιμέρους πο−
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, προϋπο−
λογισμού 2.723.577,24 € και συνολικού προϋπολογισμού
3.350.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνι−
κής Υπηρεσίας του Δήμου Οιχαλίας, Δημοτικό Κατά−
στημα Διαβολιτσίου, 24008 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ, στις 01−04−2014,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών) μπροστά σε επιτροπή του φορέα εκτέλε−
σης του έργου. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν
διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερο−
μηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η
οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον
μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμο−
νωμένες 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. (νυν Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.), εφόσον ανήκουν (α) στην 3η
ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για επι−
χειρήσεις ανεξαρτήτως νομού είτε στην 5η τάξη για
επιχειρήσεις που έχουν το Νομό Μεσσηνίας ως έδρα
τους ή ως δεύτερο νομό της επιλογής τους.
β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι

εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ−
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 1,
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) 2 (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.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 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.
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. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ−
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την
κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χα−
μηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβο−
λής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 53.198,71 ευρώ με
ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρό−
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νος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ−
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ−
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: δώδεκα
(18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμ−
βασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα «Δυτικής Ελλάδας −Πελοποννήσου − Ιονίων Νή−
σων 2007−2013» (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ της ΣΑ: 2013ΕΠ02680069).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου
Οιχαλίας, Πλατεία Αγ.Ιωάννου 2, στο Μελιγαλά μέχρι
και την 27−03−2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συ−
νταχθεί σύμφωνα με τα αναθεωρημένα πρότυπα τεύχη
διακηρύξεων δημοσίων έργων τύπου Β. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο 2724360130, fax επικοινωνίας 2724027527,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Λάρδα Χρυσούλα.
Ο Δήμαρχος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ
F
(2)
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Αριθ. Διακ. 7122
Ο Δήμος Καλαμαριάς διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό
για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Προμήθεια Εξο−
πλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού για
την αναβάθμιση των παιδικών χαρών «Πλατεία Σκρα»,
«Αμισσού» και «Σουλίου» του Δήμου Καλαμαριάς”,
με αριθ. Διακήρυξης 7122/19−2−2014 προϋπολογισμού
−244.032,00− ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Τόπος παράδοσης: στις παιδικές χαρές «Πλατεία
Σκρα», «Αμισσού» και «Σουλίου» του Δήμου Καλαμαριάς.
Γλώσσα Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 27−3−2014,
ημέρα Πέμπτη μέχρι την 09:30 π.μ. ώρα στο γραφείο
προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς, στον πρώτο όροφο
του νέου Δημαρχιακού μεγάρου, Κομνηνών 58.
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη−
νικό Τύπο την 21η/2/2014.
Πληροφορίες επί θεμάτων διαγωνισμού παρέχονται
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο
προμηθειών του Δήμου.
Αρμόδια υπάλληλος: Μ. Σουβλάκη, Τηλ: 2313−314008
FAX: 2313 314122.
Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων και μελέτης κατά
τις ίδιες ώρες και ημέρες από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου, Μεταμορφώσεως 9.
Αρμόδια υπάλληλος: Ν. Φωτακίδου, Τηλ. 2313−314341.
Καλαμαριά, 19 Φεβρουαρίου 2014
Ο Αντιδήμαρχος
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ

(3)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθ. Διακ. 17/2013
Ο Φορέας, 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας,
επαναπροκηρύσσει Ενιαίο Διαγωνισμό για την προ−
μήθεια Εγχειρητικής Τεχνικής για τις ανάγκες των
Νοσοκομείων Κεντρικής Μακεδονίας αρμοδιότητας
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, ήτοι,
Γ.Ν. "Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ", Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ,
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ''Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'',
ΓΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ". Ο διαγωνισμός είναι
ενταγμένος στο ΠΠΥΥ έτους 2012, με CPV: 33160000−9
και αριθμό διακήρυξης No 17/2013, με ημερομηνία διενέρ−
γειας στις 11.04.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00΄
με συνολικής προϋπολογισθείσα δαπάνη 3.299.635,65 €.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται
στις 10.04.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με την καταβολή 15,00 €
από το τμήμα προμηθειών, έναντι απόδειξης (Αριστο−
τέλους 16, Θεσσαλονίκη 4ος όροφος Β’ ανελκυστήρας),
να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης της 3ης
Υ.Πε. (Μακεδονίας) καθημερινά και τις ώρες 08:00−14:30.
Καταχωρίστηκε επίσης η περίληψη της Διακήρυξης και
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.3ype.gr).
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00
έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της 3ης Υγειονομι−
κής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 320533, Αρμόδιος Υπάλληλος:
Άρτεμις Μαντούση.
Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2014
Ο Διοικητής
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
F
(4)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ −
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αριθ. 724
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Ρε−
θύμνου διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανά−
θεση του έργου: «ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙ−
ΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με προϋπολογισμό 147.600 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ−
γασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό
40.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε−
πτα) και β) κοινό αντικείμενο κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ή Η/Μ, με προϋπολογισμό 79.999,99 € (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων, κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της
ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, στο Βιολογικό καθαρισμό Ρεθύμνου,
Μύτη του Γρύντα, Τ.Κ. 74100, μέχρι τις 6−3−2014. Η δια−
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα.
Πληροφορίες στη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης (τηλ.: 28310−27777)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, fax επικοινωνίας
2831055224, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Λιαν−
δρής Εμμ.
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, Βιολογικός καθαρισμός Ρεθύμνου, Μύτη του
Γρύντα, την 11η του μήνα Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την
αρμόδια επιτροπή.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5 του
Ν3669/2008.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:
Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ή
Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ και Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα−
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.400 € που θα απευ−
θύνεται προς τη ΔΕΥΑΡ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (κωδ. Προϋπολογισμού 15−06−0103).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ.
Ρέθυμνο, 20 Ιανουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ
F
(5)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ −
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Αριθ. 4/2014
Για την ανάδειξη προμηθευτή/ών γραφικών ειδών, χαρτιού και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2014.
Αναθέτουσα Αρχή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Α.Δ.ΗΠ−Δ.Μ.) − ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δ/νση: Βορείου Ηπείρου 20 − 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνα: 26513 60319, 2651360338, 2461053165 − FAX: 26513 60341 − email: akarali@apdhp−
dm.gov.gr. Πληροφορίες: Ιωάννα Καραλή, Λαμπρινή Ντάγιου, Ευμορφία Λαναρά
Αντικείμενο: Η ανάδειξη προμηθευτή/ών γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των υπη−
ρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ
ΕΥΡΩ (142.500,00 €), τα οποία θα διατεθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα 993−24 − Ε.Φ. 071 − ΚΑΕ
1111, το οποίο κατανέμεται ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑ Π.Ε., όπου εδρεύουν
ΑΡΤΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΕΙΔΟΣ 1
ΕΙΔΟΣ 2
ΕΙΔΟΣ 3
2.900,00
1.800,00
3.800,00
3.000,00
1.900,00
4.100,00
16.030,00
15.170,00
33.800,00
1.730,00
1.550,00
2.720,00
2.460,00
1.740,00
3.300,00
3.000,00
1.900,00
4.100,00
12.180,00
6.100,00
13.720,00
1.620,00
1.460,00
2.420,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ Π. Ε.
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
8.500,00
9.000,00
65.000,00
6.000,00
7.500,00
9.000,00
32.000,00
5.500,00

ΣΥΝΟΛΟ
42.920,00
31.620,00
67.960,00
142.500,00
*ΕΙΔΟΣ 1: Είδη γραφείου − − ΕΙΔΟΣ 2: Φωτοαντιγραφικό Χαρτί − ΕΙΔΟΣ 3: Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών
Διαδικασία: Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές κατά την ανοικτή
διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.).
Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για τις υπηρεσίες σε μία, σε περισσότερες ή σε όλες τις
Π.Ε. καθώς και για κάθε είδος ξεχωριστά, όπως αναλύονται στην προκήρυξη. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές
προσφορές, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της Διακήρυξης από:
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

− ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ − ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
− ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως για χο−
ρήγηση της αναλυτικής προκήρυξης έξι ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει στις
27−03−2014 και ώρα 10.00 πμ..
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα,
στη Διεύθυνση Οικονομικού − Τμήμα Προμηθειών & Δ.Υ.
της Α.Δ.ΗΠ−Δ.Μ. (Βορείου Ηπείρου 20 − 454 45 Ιωάννινα).
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Στην αποσφράγιση & αξιολόγηση των προσφορών
επιτρέπεται να παραβρεθεί εξουσιοδοτημένος εκπρό−
σωπος των υποψηφίων αναδόχων ή ο νόμιμος εκπρό−
σωπος αυτών.
Αποσφράγιση προσφορών: Ημέρα Πέμπτη, 27−03−2014
και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία της αναθέτουσας αρχής.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά−
θεση εγγυητικής επιστολής ίσης με το 5% της προϋπο−
λογισθείσας αξίας για κάθε προσφορά, όπως περιγρά−
φεται στην προκήρυξη. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να
έχει ισχύ ένα μήνα μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέ−
ροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη
διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και
οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ−
σφορά.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυ−
ξης στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, καθώς και στον Ελληνικό Τύπο είναι
η 19−02−2014 (Ημέρα Τετάρτη).
Αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής εί−
ναι η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 8 του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης.
Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα ξεκινούν
από την υπογραφή τους και θα λήγουν την 31−12−2014,
με δυνατότητα μονομερούς δίμηνης παράτασης, σύμ−
φωνα με το άρθρο 5 της προκήρυξης.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλε−
κτρονική μορφή στην ιστοσελίδα http://www.apdhp−dm.
gov.gr.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
F
(6)
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
Αριθ. 2620
Ο Δήμος Λήμνου διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγω−
νισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για
την «Δημιουργία – βελτίωση ελεύθερων χώρων αστικού
και περιαστικού πρασίνου στη Μύρινα Λήμνου».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων
της υπ. αρ. 11389/23−03−1993 υπουργικής απόφασης (ΕΚ−
ΠΟΤΑ)
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
στο ποσό των εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων
ογδόντα δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτών (119.982,90 €)

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 9− 16%.
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 107.713,82 €, ΦΠΑ: 12.269,08 €).
Η πράξη αφορά την προμήθεια υλικών αυτόματου
ποτίσματος, φυτικού υλικού και εδαφοβελτιωτικού του
Δήμου Λήμνου.
Η μέγιστη αποδεκτή προθεσμία για την παράδοση των
ειδών είναι μέχρι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα
τεύχη διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές από
το δικτυακό τόπο www.limnos.gov.gr και από το Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου Λήμνου, 2ος όροφος κτηρίου
ΕΑΣ Λήμνου, Τ.Κ. 81400, Μύρινα Λήμνου, Τηλ: 2254350026,
όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσί−
ευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και μέχρι έξι (6)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών δηλ μέχρι και την 14η Μαρτίου 2014
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δήμο Λήμνου,
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 7, 81400
ΜΥΡΙΝΑ, ενώπιον της κατά νόμο Επιτροπής Διαγωνισμού
την 20η Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης
παραλαβής την 11:00 π.μ. Οι προσφορές μπορούν να
αποστέλλονται στο Δημαρχείο, στην ως άνω διεύθυνση,
μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας
αποσφράγισης των προσφορών και μέχρι ώρας 14:00
μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσ−
σα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική Γλώσσα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή ενώ−
σεις/Κοινοπραξίες, ή Συνεταιρισμοί αυτών, ή αναγνωρι−
σμένοι προμηθευτές ή αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι
του δημοπρατούμενου αντικειμένου, που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το
σχετικό δικαίωμα στην διεθνή συμφωνία περί δημοσίων
συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγμα−
τεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύμφωνα
με τα άρθρα 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 12 της Οδη−
γίας 2004/17/ΕΚ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκές συμφωνίες.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν και να απο−
δεικνύουν την απαιτούμενη επαγγελματική και τεχνική
ικανότητα για την προμήθεια, σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρί−
στανται οι, κατά τα ανωτέρω, έχοντες δικαίωμα συμμε−
τοχής και οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε
ποσοστό 5 % επί της συνολικής ή τμηματικής προϋ−
πολογισθείσας από το Δήμο δαπάνης, για την οποία
υποβάλλεται προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του
αντίστοιχου ΦΠΑ, ήτοι ποσού 5.999,15 € και πρέπει να
έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος των προσφορών.
Η προμήθεια είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» και συγχρημα−
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
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Ανάπτυξης κατά 85 % και κατά 15 % από Εθνικούς
Πόρους. Η πληρωμή της συνολικής αξίας της προμή−
θειας θα γίνει σε ευρώ, με την σύνταξη του οριστικού
πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκρισή του από το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, με την προσκόμιση των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 της
Υ.Α. 11389/08.03.1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Γίνονται δεκτές, διακριτές προσφορές για ένα ή πε−
ρισσότερα τμήματα (ομάδες) της προμήθειας.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι εκατόν
είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη
τιμή.
Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές,
δε γίνονται δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι:
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών
Δήμου Λήμνου (αρμόδιοι υπάλληλοι: Τσόχα Δέσποινα
και Καβαλέρης Παντελής) στα τηλέφωνα 2254350026
και fax 2254020062.
Μύρινα, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
F
(7)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αριθ. 3552
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
επαναπροκηρύσσει τακτικό ανοικτό διαγωνισμό, (Αριθ−
μός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19923/05−11−2013), με
σφραγισμένες προσφορές, κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή και δυνατότητα τμηματικής κατακύρω−
σης ανά ομάδα, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα
αναλάβει/ουν την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ Α,
Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ & Η) στα πλαίσια του Έργου με τίτλο
«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗ−
ΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟ ΚΑΙ
VJOSE (WWQM−AVR)» (Κωδ. Ε.Ε. 80977).
Τόπος παράδοσης ειδών: Τμήμα Φυσικής, του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων.
Προϋπολογισμός: 99.340,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (80.764,23 € πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 30.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24.796,75 € πλέον ΦΠΑ) για
το σύνολο της ομάδας Α, 13.840,00 € συμπεριλαμβα−
νομένου ΦΠΑ (11.252,03 € πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο
της ομάδας Β, 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(5.284,55 € πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Γ,
13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10.569,11 €
πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Δ, 10.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (8.130,08 € πλέον ΦΠΑ) για
το σύνολο της ομάδας Ε, 15.000,00 € συμπεριλαμβα−
νομένου ΦΠΑ (12.195,12 € πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο
της ομάδας ΣΤ, 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(1.219,51 € πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ζ και
9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (7.317,07 € πλέον
ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Η.
Γλώσσες: Ελληνική.
Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Πέ−
μπτη 27/03/2014, ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία του Ειδικού
Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου
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Ιωαννίνων, Β΄ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστη−
μιούπολη, 45110 Ιωάννινα.
Κατάθεση προσφορών μέχρι: Τετάρτη 26/03/2014,
ώρα 14:00, στο γραφείο 9 του Ειδικού Λογαριασμού
κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Β΄ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη,
45110 Ιωάννινα.
Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνι−
σμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτη−
τα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου
προϋπολογισμού (ανά ομάδα) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το Έργο
εντάσσεται στο Πλαίσιο Χρηματοδότησης ''Ε.Σ.Π.Α.
2007−2013 – Με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και Εθνικούς Πόρους, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑ−
ΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007−2013, Πρόγραμμα
Ελλάδα − Αλβανία. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν
σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.
Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Το τεύχος της δι−
ακήρυξης είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(http://www.rc.uoi.gr). Τα τεύχη των διακηρύξεων θα
διατίθενται επίσης και από τη Μονάδα Προμηθειών
της Επιτροπής Ερευνών, (γραφείο 9 − 1ος όροφος),
του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην Πα−
νεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών,
ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η πα−
ραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως
είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την
ταχυδρομική αποστολή).
Δικαίωμα συμμετοχής: σύμφωνα με το άρθρο 5 της
προκήρυξης.
Πληροφορίες – διευκρινίσεις: Πληροφορίες δίνονται
στα τηλέφωνα: 26510 – 07942, 07952 & 07959 (Φαξ: 26510 −
07951, e−mail: eediagon@cc.uoi.gr).
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως θα δίνονται από τον
Αναπλ. Καθηγητή Μάνθο Νικόλαο στο τηλέφωνο 26510−
08524, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ιωάννινα, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
ΙΣΑΑΚ ΛΑΓΑΡΗΣ
F
(8)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αριθ. 2247
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό−
τητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ−ΑΞΙΟΠΟΙΗ−
ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ
ΣΤΟ ΑΝΩ ΨΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» με προϋπολογισμό
62.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών α) κατηγορία χωματουργικά, με
προϋπολογισμό 2.381,70 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
και απρόβλεπτα), β) κατηγορία λιθοδομές, με προϋπο−
λογισμό 15.014,40 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ξυλοτυποι−οπλισμοί, με προ−
ϋπολογισμό 9.660,29 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα) δ) κατηγορία σιδηρουργικά διάφορα, με
προϋπολογισμό 8.081,28 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
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και απρόβλεπτα) ε) κατηγορία κλιμακοστάσια κιγκλιδώ−
ματα, με προϋπολογισμό 10.429,12 € (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) ζ) κατηγορία χρωματισμοί,
με προϋπολογισμό 3.724,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ και απρόβλεπτα).
Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α: 49.290,95 €.
Αναθεώρηση 1.115,55 €.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 11.593,50 €
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11−3−2014, ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.
Μεσσηνίας 3ος όροφος Ψαρών 15 Διοικητήριο Καλα−
μάτας, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύ−
στημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Ε.
της Π.Ε. Μεσσηνίας, οδός Ψαρών 15, Τ.Κ. 24100, μέχρι
τις 6−3−2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο. 27213−61333 Ηλιόπουλο,
fax επικοινωνίας: 27210−95853, 27210−20655
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες ερ−
γοληπτικές επιχειρήσεις:
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή−
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.
ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη πτυχίο για
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με Α1 και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του
ΚΔΕ και συγκεκριμένα: Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με Α1
ή Α2 ή 1η τάξη πτυχίο για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε κοινο−
πραξία με Α1 ή Α2 ή 1η τάξη πτυχίο για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές και εργοληπτικές
επιχειρήσεις για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εγγεγραμμένες στα
Νομαρχιακά Μητρώα με ανάλογα προσόντα.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 986 ΕΥΡΩ. και ισχύ
τουλάχιστον 7 ημερολογιακών μηνών, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που το
ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο
ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του 12%, υποχρεούται να
προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέ−
ον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορί−
ζεται σε τρεις ( 3 ) μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
7. Το έργο χρηματοδοτείται με ποσό 30.000 € για το
έτος 2011 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 500/28−12−2011 από−
φαση του Περ/κου Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
1η τροποποίηση προγράμματος έτους 2011 και με ποσό
38.600 € από ιδίους πόρους 2013 σύμφωνα με την με
αριθμ. 217/20−5−2013 απόφαση του Περ/κου Συμβουλίου
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσι−
εύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλ−
θουν το πολύ στο ποσό των επτακοσίων (700) ΕΥΡΩ,
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον

πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα
δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνι−
σμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των μη
απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν
τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πι−
στώσεις του έργου.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου.
Καλαμάτα, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
(9)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αριθ. 2246
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό−
τητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΥ ΚEΦΑΛΛΗΝΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΙ» με προϋπολογι−
σμό 100.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου−
θες κατηγορίες εργασιών α) κατηγορία χωματουργικά,
με προϋπολογισμό 37.827,73 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ
και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία τεχνικά έργα,
με προϋπολογισμό 29.539,58 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ
και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία υδραυλικά έργα,
με προϋπολογισμό 12.506,11 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ και απρόβλεπτα) δ) κατηγορία οικοδομικά, με προ−
ϋπολογισμό 75,99 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα)
Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α 79.949,42 €
Αναθεώρηση 1.351,39 €.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 18.699,19 €.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11−3−2014 , ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.
Μεσσηνίας 3ος όροφος Διοικητήριο Καλαμάτας, και
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προ−
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Ε.
της Π.Ε. Μεσσηνίας, οδός Ψαρών 15, Τ.Κ. 24100, μέχρι
τις 6−3−2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο. 27213−61333 Ηλιόπουλο
Στ., fax επικοινωνίας: 27210−20655.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες ερ−
γοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει−
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (πρώην
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2, ή 1η τάξη
πτυχίο για έργα 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 1.599 ΕΥΡΩ και ισχύ
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τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακών μηνών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που
το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό
ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του 12%, υποχρεούται να
προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/
08 (ΚΔΕ).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορί−
ζεται σε τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
7. Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση 80.000,00 €
από το Π.Δ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 122/11−3−2013 Απόφαση του Περιφ/κού Συμβουλίου
της Περιφέρειας Πελ/σου Προκαταβολή δε θα χορη−
γηθεί.
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ−
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το
πολύ στο ποσό των επτακοσίων (700) ΕΥΡΩ, βαρύνουν
τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογα−
ριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων
των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο,
καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου
δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και κα−
ταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννή−
σου.
Καλαμάτα, 18 Φεβρουαρίου 2014
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στημα Ιστιαίας − Αιδηψού (Κεντρική πλατεία Ιστιαίας,
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος), ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής.
Αν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την
24η του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο
χώρο και την ίδια ώρα.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις
προμηθευτών που ασκούν το ανάλογο βιομηχανικό ή
βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε
άλλη χώρα της Ε.Ε.
Οι προσφορές θα κατατεθούν όπως προβλέπουν η
διακήρυξη του διαγωνισμού και η αντίστοιχη μελέτη
σε δύο (2) αντίτυπα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρ−
χεται στα 166.788,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί δε από πιστώσεις του οικο−
νομικού έτους 2014 του Δήμου.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζε−
ται στο 1% επί του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης
της μελέτης, ήτοι 135,60 €.
Για τα τεύχη του διαγωνισμού και την μελέτη 1/2014
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μπορούν
να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να παραλά−
βουν πλήρες αντίγραφό της μέχρι και την προηγούμενη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Δημαρχείο Ιστιαίας − Αι−
δηψού 342 00 – Ιστιαία, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης
Ανάτσελος, τηλ. 22263−50015, fax. 22260−53540) και ώρες
8:00 ως 14:00.
Ιστιαία, 19 Φεβρουαρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
(10)

Ο Δήμαρχος
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΖΑΧΟΣ
F
(11)

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
Αριθ. 3561
Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει ανοικτό
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ−
σφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις:
Του Π.Δ. 28/1980.
Της Υ. Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».
Την υπ’ αριθμόν 27874/1993 ερμηνευτική εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.
Του Ν. 3463/2006/τ.Α΄/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
& Κοινοτήτων».
Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα & Ρυθ−
μίσεις Συναφών Θεμάτων».
Του Π. Δ/τος 394/1996 «Προμήθειες Δημοσίου».
Του Π. Δ/τος 105/2000/τ.Α΄/100 − τα οποία προσαρμό−
ζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36
και 97/52, αντίστοιχα.
Του Ν. 3852/10/τ.Α΄/87 – Νέα αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό−
γραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, για την ανακήρυξη μειοδοτών
για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών, Ελαστικών, Συντή−
ρηση − Επισκευή Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του
Δήμου για το έτος 2014».
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 17 του μηνός Μαρτίου
2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ., με
την λήξη παράδοσης προσφορών στο Δημοτικό Κατά−

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθ. 5839
Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό δια−
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (πρ. ΞΑΝΘΑΚΟΥ) − 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», προϋπολογισμού δημοπρατού−
μενων εργασιών 108.532,72 ευρώ (χωρίς Αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Σπάρτης μέχρι και την 6η Μαρτίου
2014, ημέρα Πέμπτη.
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις
του Ν.3669/08 και των συναφών Υπουργικών αποφά−
σεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ως ισχύουν, ενώ η διακήρυξη έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕ−
ΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ πρότυπο
τεύχος τύπου Β.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλ. 27313−61115 και 27313−
61104, fax επικοινωνίας 27310−89158. Αρμόδιοι υπάλληλοι
για την επικοινωνία είναι η Παπαδάκου Χριστοφίλη και
ο Γρίβας Νικόλαος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Μαρτίου 2014,
ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προ−
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σφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας
Φάριδος του Δήμου Σπάρτης, στο Ξηροκάμπι (ΤΚ 23
054), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του
τιμολογίου της υπ’ αριθ. 7/2014 εγκεκριμένης μελέτης
(άρθρο 6 του N. 3669/2008).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην A2 ή 1η ή 2η εντός νομού τάξη
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
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 σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
ΜΕΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16
παρ. 7 του Ν.3669/2008 (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.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του
π.δ. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί−
ρησης 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
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροί−
ζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατη−
γορίας.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη−
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι−
νοπραξίας) .
5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή−
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο−
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου
16 του ν. 3669/08 («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 ύψους 2.171,00 ευρώ και ισχύ

τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μή−
νες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, ΕΣΟΔΑ ΧΡΗ−
ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΘΗΣΕΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ και
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν.3669/08 απαι−
τούνται πρόσθετες Εγγυήσεις καλής Εκτέλεσης όταν
το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (Δώδεκα τοις
εκατό).
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασ−
σον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί
τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57
παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον
τελευταίο μειοδότη .
Σπάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ
F
(12)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Αριθ. οικ. 15509/6462
Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας προκηρύσσει ανοι−
κτό, δημόσιο διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προ−
μήθεια υγρών καυσίμων έτους 2014 για τις Υπηρεσίες
της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, τις Περιφερει−
ακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων του Ν. Κέρκυρας και τα
ΝΠ.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Κέρκυρας, με
προϋπολογισμό εκατόν σαράντα χιλιάδες οκτακόσια
εβδομήντα πέντε ευρώ (140.875,00 €), συμπεριλαμβα−
νομένου ΦΠΑ. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων
Νήσων 92−03/10−02−2014).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 27.03.2014
και ώρα 09:00 στο ισόγειο του καταστήματος της ΠΕ
Κέρκυρας Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100.
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την Τε−
τάρτη 26−03−2014 και ώρα 14:30, στο κατάστημα της
ΠΙΝ, Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100, στη Δ/νση Γραμματεί−
ας (2ος όροφος) για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΠΕ
Κέρκυρας, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας. Δ/νση
Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των
όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα
του διαγωνισμού από την ΠΕ Κέρκυρας, Σαμάρα 13,
Τμήμα Προμηθειών.
Κέρκυρα, 14 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ
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