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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αριθμ. Οικ. 45368/8803
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΑ», Π/Υ: 90.000,00€ (με το Φ.Π.Α.),
της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό
εργασιών: 48.761,00€, β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό εργασιών: 5.000,00€, συνολικός προϋπολογισμός:73.170,73€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας
Δ.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο
Ζακύνθου μέχρι την Πέμπτη πριν τη δημοπρασία.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων, πρότυπο Β’. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26953
60378, FAX επικοινωνίας 26953 60373, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αγγελική Κακολύρη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Ιουνίου 2016,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του
άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν
στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά
και στην Α1 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.
β) Μεμονωμένες Εργοληπτικές 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 Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.,
όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 21 της
διακήρυξης, όπου ορίζονται αναλυτικά και οι σχετικές
προϋποθέσεις συμμετοχής.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.463,41 ευρώ που θα
απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του
έργου και έχει ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΚΑΠ, με
ΚΑΕ 973203014004001.
7. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ζάκυνθος, 25 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ
Ι

(2)
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Αριθμ. Διακ. 2505
1. H Εταιρεία «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» διακηρύσσει την με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή
του έργου: «Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση
των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από τη Χ.Θ. 255+305 έως την έξοδο του ΣΣ Δομοκού Χ.Θ. 270+600» (Α.Δ. 2505), προϋπολογισμού
4.218.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσού
για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η αναθεώρηση εκτιμάται
σε 50.000,00 € και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε
788.900,00 €.
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Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται
σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
2. To προς δημοπράτηση έργο αφορά έργο αμιγώς
πρασίνου
Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση
φυτοτεχνικών εργασιών και κατασκευών με σκοπό την
προστασία από τις διαβρώσεις των σχηματισθέντων
ορυγμάτων και επιχωμάτων, την σταθεροποίηση τους
προς αποφυγή επικείμενων κατολισθητικών φαινομένων
σ’ αυτά και συγχρόνως την περιβαλλοντική τους αποκατάσταση αλλά και του τοπίου από τη ζημιά που προκλήθηκε
σ’ αυτό από την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής
και γενικά τη βελτίωση της αισθητικής της σιδηροδρομικής γραμμής, από τη Χ.Θ. 255+305 έως την έξοδο του
ΣΣ Δομοκού (Χ.Θ. 270+600). Αναλυτικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.
3. Γλώσσα Ελληνική.
4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής
των προσφορών στο διαγωνισμό και αποσφράγισης,
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της «ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε.» ορίζεται η 19-07-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. στα γραφεία της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», οδός Καρόλου 27,
Αθήνα (2ος όροφος, γραφείο 221).
5. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα
υποβληθεί με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών
έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγραφος β του ΚΔΕ και του
άρθρου 6 του ΚΔΕ.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το xρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»(Connecting Europe
Facility – CEF) 2014 – 2020 και από Εθνικούς Πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/1993
(ΦΕΚ 137/Α/24-8-1993), καθώς και της κράτησης ύψους
0,10 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 4013/2011, ως ισχύει.
7. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους
του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/
08-08-2014) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον βαθμό που
δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (68.600,00 €). Οι
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα μηνών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) του
Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 19-05-2017.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
24 παρ. 2 του ΚΔΕ, για διάστημα εννιά (9) μηνών, από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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8. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν, μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον
ανήκουν:
- στην Τρίτη τάξη και άνω για έργα Πρασίνου, είτε και
- Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως αναλυτικά
ορίζεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.
9. Αρμοδιότητα για την έγκριση του αποτελέσματος
της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 10 και
το άρθρο 27 του Ν. 3669/2008 σε συνδυασμό με την
υπ’ αριθμ. Φ10/οικ.47969/4798/02-09-2009 (ΦΕΚ 1902/
Β/04-09-2009) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Φ10/οικ. 53157/5420/30-09-2009 (ΦΕΚ 2141/
Β/01-10-2009) απόφαση του ιδίου, έχει το Διοικητικό
Συμβούλιο της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.».
10. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και τα σχετικά έντυπα για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς
διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, από τα γραφεία
της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», οδός Καρόλου 27, Αθήνα Τ.Κ. 10437
(Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών, 2ος όροφος,
γραφείο 219, τηλ. 210-5283204, FAX 210-5283392) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.
με καταβολή ποσού 150 ευρώ σε μετρητά ή με έμβασμα στην «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», έως την
13.07.2016, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
11. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να
λάβουν γνώση του περιεχομένου των τευχών δημοπράτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ergose.
gr. Για να υποβάλλουν όμως προσφορά θα πρέπει προηγουμένως να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παρ. 10 της παρούσας, από την
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε./Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών,
το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα
συμπληρώσουν και θα καταθέσουν με την προσφορά
τους. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς στην περίπτωση αυτή διατίθεται δωρεάν.
12. Έγινε αποστολή της Προκήρυξης για Δημοσίευση
στην Ε.Ε.Ε.Ε. την 18-05-2016.
13. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ
A.E., Καρόλου 27, γραφείο 203 (αρμόδια: Παρ. Κούκου,
τηλ. 210 5283390).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ
Ι

(3)
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜOΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
O Δήμος Νάουσας προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την καθαριότητα των χώρων του
Δήμου Νάουσας για ένα (1) έτος, από την υπογραφή
της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
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ογδόντα επτά χιλιάδες τριάντα πέντε και δεκαπέντε λεπτά 87.035,15 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Είδος Υπηρεσίας: Καθαριότητα
Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 90911200-8
Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό
τους Δήμου Νάουσας» έτους 2016 και του αντίστοιχου
2017.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 28.5.2016
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07-6-2016 και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής έντυπης
προσφοράς: 10-6-2016 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
την 13-6-2016 και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 10364/24-5-2016 διακήρυξη. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς
φορείς ηλεκτρονικά. μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ’ αριθμ
10364/24.5.2016 διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας,
ύψους 2%της συνολικής καθαρής αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
(ήτοι 1.740,70 ευρώ).Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει
η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του
Δήμου Νάουσας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
3 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το
σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.
naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον
Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αρ συστημ. 24635.
Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

1911

(4)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ,
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αριθμ. εντολής:9
ΘΕΜΑ 1ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2014
ΘΕΜΑ: Ματαίωση των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της Δ/ξης 11/2014.
Ανακοινώνουμε ότι,τα αποτελέσματα του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Διακήρυξης 11/2014
για την προμήθεια «40.460 τεμ. πουλόβερ νέου τύπου», προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.463.400,00 ευρώ
(1.799.982,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%) για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ε.Σ./Δ.Υ.Π.,
ΜΑΤΑΙΩΝΟΝΤΑΙ
βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 46254/27.04.2016 απόφασης.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΑΡΟΥΣΑ: 25-05-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: 26-05-2016
ΦΕΚ: 27-05-2016
ΘΕΜΑ 2ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2013
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)
ΘΕΜΑ: Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων και
ματαίωση της προμήθειας των ειδών 1,2 και 3 του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης
6/2013.
Ανακοινώνουμε ότι, ο επαναληπτικός ηλεκτρονικός
ανοικτός διαγωνισμός της Δ/ξης 6/2013 για τα είδη 1, 2
και 3 (με α/α αρ. συστήματος 2492,2489 και 2491), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις
6-02-2015, για την προμήθεια «Αέριων Χρωματογράφων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 374.500,00
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου
του Κράτους, ο οποίος αρχικά απεστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 16-12-2014 και δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό τύπο στις 17-12-2014 και στο
ΦΕΚ στις 19-12-2014
ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 36543/04-04-2016 απόφαση, με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
για τα είδη 1 και 3, η ανάκληση προηγούμενης αρ. πρωτ.
130684/16-12-2015 απόφασης (ως προς την επανάληψη του 2ου είδους) και η ματαίωση της προμήθειας των
ειδών 1,2 και 3 του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της δ/ξης 6/2013, μετά από έγγραφο του Φορέα
με αριθμ. 30/002/000/1825/21-03-2016.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΑΡΟΥΣΑ: 25-05-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: 26-05-2016
ΦΕΚ: 27-05-2016
ΘΕΜΑ 3ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2014
ΘΕΜΑ: Διενέργεια Β’ Επαναληπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Δ/ξης 19/2014
Ανακοινώνουμε ότι, ο επαναληπτικός ηλεκτρονικός
ανοικτός διαγωνισμός της Δ/ξης 19/2014(α/α ΕΣΗΔΗΣ
14639)με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε
ευρώ ελεύθερο, ο οποίος διενεργήθηκε στις 15-09-2015
για την προμήθεια του είδους «Ελαστικά Επίσωτρα
Αυτοκινήτων», για τις ανάγκες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης
813.008,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), που απεστάλη αρχικά για
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 04-06-2014,
δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο στις 05-06-2014,
στο ΦΕΚ στις 06.06.2014 και στη Διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 04-06-2014 και ύστερα από την με αριθμ.
79760/28.07.2015 απόφαση σχετικά με την απόρριψη
προσφορών –ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της Δ/ξης 19/2014 και επανάληψης αυτού με
τροποποίηση των όρων της Δ/ξης και τις ίδιες τεχνικές
προδιαγραφές, ο οποίος απεστάλη για δημοσίευση στην
εφημερίδα της Ε.Ε. στις 28-07-2015 και δημοσιεύθηκε
στον Ελληνικό τύπο στις 29-07-2015, στο ΦΕΚ και στη
Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 31-07-2015,
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 23976/02-03-2016 απόφασης (ορθή επανάληψη 16-05-2016), ύστερα από
προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης του δ/σμού για δημοσίευση, με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 06-07-2016 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15:00, με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 19/2014 Διακήρυξης και για μέρος των ειδών
αυτής, όπως αυτά αναφέρονται σε διαγωνισμό με α/α
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 24631 (Β΄ Επαναληπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός της Δ/ξης 19/2014).
Ημερομηνία αποσφράγισης:12.07.2016 και ώρα 10:00 π.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 19/2014
Διακήρυξη και την με αριθμ. 79846/28-07-2015 Ανακοίνωση, ως έχουν.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΑΡΟΥΣΑ: 25-05-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: 26-05-2016
ΦΕΚ: 27-05-2016
ΘΕΜΑ 4ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2014
ΘΕΜΑ: Διενέργεια Β’ Επαναληπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Δ/ξης 38/2014
Ανακοινώνουμε ότι, ο επαναληπτικός ηλεκτρονικός
ανοικτός διαγωνισμός της Δ/ξης 38/2014 (α/α: 15606)
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ
ελεύθερο, ο οποίος διενεργήθηκε στις 14-10-2015, για
την προμήθεια του είδους «Ελαστικά Επίσωτρα Λεωφορείων» για τις ανάγκες του Ο.ΣΥ.Α.Ε., προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.515.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) που απε-
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στάλη αρχικά για δημοσίευση στην Ε.Ε. στις 09-12-2014,
δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό τύπο στις 10-12-2014, στο
ΦΕΚ στις 12-12-2014 και στην Διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στις 10-12-2014 και ύστερα από την με αριθμ.
71374/01-07-2015 απόφαση σχετικά με την τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού της Δ/ξης
38/2014 και επανάληψης αυτού, και απεστάλη σχετική
αρ.πρωτ. 88762/2-9-2015 Ανακοίνωση για δημοσίευση
στην Ε.Ε. στις 02-09-2015, και δημοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο στις 03-09-2015, στο Φ.Ε.Κ. και στη Διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 04-09-2015.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 24695/03-03-2016 απόφασης, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών από
την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του δ/σμού
για δημοσίευση, με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 06-07-2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, με τους όρους της Δ/ξης 38/14 και με
τροποποίηση των τεχνικών Προδιαγραφών, όπως αυτές
αναφέρονται σε διαγωνισμό με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 24634
(Β΄ επαναληπτικός ανοικτός διαγωνισμός Δ/ξη 38/14).
Ημερομηνία αποσφράγισης: 12.07.2016 και ώρα 10:00 π.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 38/2014
Διακήρυξη και την με αριθμ. 88762/2-9-2015 Ανακοίνωση.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΑΡΟΥΣΑ: 25-05-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: 26-05-2016
ΦΕΚ: 27-05-2016
Αθήνα, 25 Μαΐου 2016
Ο Τμηματάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ
Ι

(5)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Δ/νση Κτηριακών Υποδομών της Γ.Γ.Υ. του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκηρύσσει ανοικτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και
Συντήρηση Κτηριακών, Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων στις κατασκηνώσεις του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
στη Μαλακάσα Αττικής».
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της
Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Βατάτζη 37, 11472, Αθήνα,
από 06-06-2016 μέχρι τις 23-06-2016 και ώρα 10.0014.00. Πληροφορίες: Στ. Ζάχαρη, Γ. Τούσης, τηλ. 210
6427887, fax: 210 6458571, e-mail: eyde.k@ggde.gr
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-06-2016 και ώρα
10:00 (λήξη προθεσμίας παραλαβής προσφορών) στα
γραφεία της Υπηρεσίας Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
στη διεύθυνση: Βατάτζη 37, 114 72, Αθήνα. Η επιλογή
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του αναδόχου θα γίνει με ανοικτή διαδικασία (άρθρο 3
παρ. α του Ν. 3669/2008) και σύστημα προσφοράς με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008).
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν κατά την ημέρα αυτή δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με
fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού
και την ίδια ώρα 10.00 π.μ.
4. Τόπος του έργου: Μαλακάσα Δήμου Ωρωπού, Αττική, Ελλάδα.
5. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση και
επισκευή των Κτηριακών, Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων στην Κατασκήνωση του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. στη
Μαλακάσα Αττικής (στεγανώσεις κτιρίων, χρωματισμοί,
επισκευές σε τοιχοποιίες, δίκτυο πυρόσβεσης, πέργκολες, ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων, αντικατάσταση
ιστών φωτισμού, κ.λπ.)
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, τα
τεχνικά στοιχεία και τις εντολές της Υπηρεσίας.
6. Ο προϋπολογισμός του έργου (με ΦΠΑ) είναι:
220.000,00€.
7. Διάρκεια σύμβασης 12 μήνες.
8. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος των
προσφορών: 6 μήνες (άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 3669/2008).
9. Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία 3.577,00€
και χρόνος ισχύος αυτής 6 μηνών και 30 ημερών (παρ. 3,
άρθρο 24, του Ν. 3669/2008).
10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθμο έργο
1981ΣΕ07300000 της ΣΑΕ073).
11. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Υ. του Υπ.
Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΙΚ. και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.
β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.ΕΠ., είτε
γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους της παρ. 7 του
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άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
12. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής και
η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ).
13. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης Διακήρυξης,
τόσο της αρχικής όσο και των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο
και εισπράτονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής
του έργου (παρ. 10, άρθρο 15 του Ν. 3669/2008).
14. Περίληψη της παρούσας αποστέλλεται για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο.
15. Το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών κ.λπ.
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008.
16. Περίληψη δημοσίευσης αποστέλλεται και στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου /2016
Ο Δ/ντής Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(6)
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Αριθμ. οικ. 10.423
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 240.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 του μηνός Ιουνίου
του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό κατάστημα
του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (κεντρικό κτίριο
– Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), θα
διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΔΕ Ν. 3669/2008.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες
εργασιών: α) κατηγορία έργων Οδοποιίας με προϋπολογισμό 166.130,05 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα) β) κατηγορία Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 26.780,73 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου συμπεριλαμβανόμενου και της
πρόβλεψης των απολογιστικών, με βάση τη, με αριθμό
4/2015, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ανέρχεται στο ποσό των 192.910,78 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α. 23%) και στο ποσό των 240.000,00 ΕΥΡΩ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού

1914

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

από την έδρα του Δήμου Νάουσας (οδός Δημαρχίας 30,
592 00, Νάουσα) μέχρι τις 9-06-2016 ημέρα Πέμπτη. Ειδικότερα τα τεύχη εκτός της οικονομικής προσφοράς θα
είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr. Για την παραλαβή των τευχών οι
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15,00) ευρώ, εκτός
αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2332029622, FAX επικοινωνίας 2332029626, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία Κυράνος Θ.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
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 Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 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.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7
του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2
γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (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 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, στην περίπτωση δε
που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος
της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
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Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ) στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16
του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2%
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. δηλαδή 3.902,44 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα
απευθύνεται προς το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Ο
χρόνος ισχύος της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με το
ποσό των 240.000,00 ευρώ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
Νάουσα, 25 Μαΐου 2016
Ο Δήμαρχος α.α.
Η Αντιδήμαρχος
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΣΧΟΥΛΑ
Ι

(7)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Αριθμ. Διακ. 09/2016
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Πάτρας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό
μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια συστημάτων καθοδικής προστασίας 2016 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.000,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ
23% 23.000,00 ευρώ συνολικού ποσού 123.000,00 ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ). Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη (σε
ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyap.gr
Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην διαδι-
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κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 27-05-2016 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:
24622.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι
η 17-06-2016 και ώρα 20:00 μ.μ.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2.000,00 ευρώ.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 -1ος όροφος) τηλ. 2610/366-231 Παπαζαφείρη
Θεοδώρα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 π.μ-14:00
μ.μ).
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ
Ι
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6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2156,84 ευρώ,
ήτοι 2% επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας,
εκτός Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6
μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, σύμφωνα με
την, με αρ. 335/2016, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
περί έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Οικονομικού Έτους 2016, το
οποίο κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή.
Παλαιό Φάληρο, 25 Μαΐου 2016

(8)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Δήμαρχος
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Διακ. 187 /2016
1. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή προσφοράς (ως ακέραια επί τοις εκατό έκπτωση
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης) για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών
κτιρίων 2016», με προϋπολογισμό 180.000,00 ευρώ
(146.341,46€ + 33.658,54€ ΦΠΑ 23%). Το έργο στο σύνολό του ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό εργασιών 146.341,46 ευρώ (δαπάνη εργασιών
με Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα 15%).
2. Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ.
13/2016, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία περαίωσης εννέα
(9) ημερολογιακούς μήνες.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφές
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος, στο Παλαιό Φάληρο,
μέχρι και την 9η/06/2016, καθημερινά και ώρες 9:00 π.μ.
έως 15:00 μ.μ. Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.palaiofaliro.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-20.20.251, Φώτη Σοφία
(fax.: 213-20.20.359, e-mail: sofia.foti@palaiofaliro.gr).
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/06/2016, ημέρα
Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα, οδός Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος (2ος όροφος),
Παλαιό Φάληρο, μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή και το
σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος
4α, του Ν. 1418/1984, το άρθρου 6, του Π.δ. 609/1985
και το άρθρο 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην A2 και
άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, βάσει του
άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 ή αλλοδαπές επιχειρήσεις
των περιπτώσεων β και γ της παρ. 21.1 του άρθρου 21
της διακήρυξης.

(9)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αριθμ. 19833
Ο Δήμος Γλυφάδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη
προσφορά για την Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ενδεικτικά συνολικής πρ/σας δαπάνης
516.480,69€ (συμ/νου Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 30-6-2016.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 7-7-2016 ώρα 15:00 μ.μ.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
τους, ήτοι στις 12-7-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ και στο
διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.glyfada.gr.
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της με αρ.11389/1993 (185 Α΄) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995 (19 Α΄), του
Ν. 3463/2006 (114 Α΄) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (87 Α΄), καθώς και των Νόμων,
Διαταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων κ.λπ. που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία περί προμηθειών, με το
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό και με την
υπ. αρ. 764/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Γλυφάδας.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα
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φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις
προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά
τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, για κάθε ομάδα, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (σύμφωνα με το άρθρο
157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014).
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως
αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.
Γλυφάδα, 25 Μαΐου 2016
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
I

(10)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμ. Διακ. 12/2016
Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας προκηρύσσει:
1) Προμήθεια Χειρόκτιων Χειρουργικών, προϋπο-
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λογιστικής δαπάνης 45.000€ με ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι
13-06-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι
14.06.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ειδικοί όροι συμμετοχής δεν υπάρχουν.
Η παράδοση θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά
είναι 180 ημέρες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στα τηλ. 2513501911-1564, fax:
2513501910, αρμόδια υπάλληλος:
Η Ν. Φαρίνα στο τμήμα Προμηθειών, Περιοχή Βασιλάκη Αγ. Σίλα Τ.Κ. 65500. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη η
οποία θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου www.
kavalahospital.
Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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