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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αρ. Φύλλου 145
24 Απριλίου 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Διακ. 02/2015
1. Αναθέτουσα αρχή: ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ /
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
2. Είδος Διαγωνισμού : Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμφω−
να με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.
3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια ειδών
κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων − ΚΨΜ και του
συσσιτίου των Μονάδων−Υπηρεσιών (Λέσχες, ΚΑΑΥ,
πλην των κυλικείων του 424 ΓΣΝΕ) των Φρουρών Θεσ−
σαλονίκης, Κιλκίς − Νέας Σάντας και του ΚΑΑΥ Νέας
Φώκαιας.
4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκε−
κριμένων ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρί−
βεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους
να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων,
δύναμη προσωπικού − ανάγκες Μονάδων κ.λπ. Η εκτι−
μώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε εκατόν
είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €) περίπου.
5. Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού
και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από την ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ, Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», Κωνστα−
ντίνου Καραμανλή, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΤΚ 55133,
τηλέφωνο: 2310025278, email: s.e.kempaptzis@army.gr.
6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού :
α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυ−
ακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
β. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού
θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδι−
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο−
ρών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 15 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφο−
ράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με

υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Λοιπές ημερομηνίες σχετι−
κές με τη διαδικασία του διαγωνισμού, θα γνωστοποι−
ούνται αυτόματα, μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
δ. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφει−
λόμενου σε γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν, η
Μεραρχία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του διαγωνι−
σμού χωρίς τη χρήση του υπόψη συστήματος, σύμφωνα
με τις προβλέψεις του άρθρου 6, παράγραφος 4 του
Ν.4155/2013. Σε αυτή την περίπτωση:
(1) Γα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους
της διακήρυξης, θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή στα
γραφεία της ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ (Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ»,
Κωνσταντίνου Καραμανλή, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης,
ΤΚ55133).
(2) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο−
ρών, ορίζεται η Τρίτη 19 Μαΐου 15 και ώρα 09:00,
(3) Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής − Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιη−
θεί στα γραφεία της ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ, την 19 Μαΐου 15 και
ώρα 10:00.
(4) Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική Προ−
σφορά», θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΜΕΡΥΠ/
ΔΕΜ την 02 Ιουν. 15 και ώρα 10:00.
7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα απο−
τελέσει η προσφορά της χαμηλότερης τιμής σε κάθε
είδος ξεχωριστά.
8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι
διάρκειας 1 έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος
της σύμβασης για 1 εξάμηνο ακόμη.
9. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον προμηθευ−
τή που θα προκύψει.
10. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκο−
μίσουν με την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2 % επί της εκτι−
μώμενης αξίας της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ. Ο προμη−
θευτής που θα αναδειχθεί για υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 5% επί της εκτι−
μώμενης αξίας της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ. Διευκρινί−
ζεται ότι, στην περίπτωση που υποβληθεί προσφορά
για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, τότε
το ύψος των παραπάνω εγγυητικών επιστολών, θα εί−
ναι ανάλογο με τα τμήματα για τα οποία υποβάλλεται
προσφορά. Αναλυτικά το ύψος της εκάστοτε εγγυητικής
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επιστολής, για κάθε τμήμα, φαίνεται στο πλήρες κείμενο
της Διακήρυξης.
11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο:
την 14 Απριλίου 2015.
Ο Διοικητής
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
F
(2)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)
Αριθμ. 3226
1. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑ−
ΣΗ− ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟ−
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑ−
ΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ» με
προϋπολογισμό 1.450.000€ (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ), ο οποίος αναλύεται ως ακολούθως:
Δαπάνη έργου προ ΓΕ και ΟΕ, ΦΠΑ και αναθεώρη−
σης................................................................................................€ 849. 013,97
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου..........€ 152.822,51
Απρόβλεπτα (15% επί του αθροίσματος δαπάνης ερ−
γασιών και Γ.Ε. και O.E.)...............................................€ 150.275,47
Αναθεώρηση .......................................................................€ 26.749,83
ΦΠΑ (23%) ............................................................................€ 271.138,21
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ......................€ 1.450.000,00
2. Το είδος διαδικασίας είναι Ανοικτή Δημοπρασία με
βάση το άρθρο 3 παρ. α του Ν.3669/2008 και το κριτήριο
ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 26 του ιδίου νόμου.
3. Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες αναβάθμισης
και επέκτασης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων πυ−
ρασφάλειας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης
Απορριμμάτων (ΕΜΑ) στα Άνω Λιόσια, οι οποίες περι−
λαμβάνουν την αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμε−
νου δικτύου πυρόσβεσης, την εγκατάσταση αυτόματων
συστημάτων κατάσβεσης σε χώρους ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, την επέκταση και αναβάθμιση του
υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης, την επέκτα−
ση του υφιστάμενου υπόγειου αντλιοστασίου και της
δεξαμενής νερού και την εγκατάσταση πρόσθετου εξο−
πλισμού πυρόσβεσης.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη
σφραγισμένη οικονομική προσφορά από τα κεντρικά
γραφεία της υπηρεσίας στην οδό Άντερσεν 6 και Μω−
ραΐτη 90, 115 25 Αθήνα μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ προ της
ημέρας του διαγωνισμού (ΤΡΙΤΗ). Πληροφορίες στο τηλ.
213214 8420 και 213214 8411. Fax: 210 6777.238. Αρμόδια
υπάλληλος για επικοινωνία Ρούλα Χασιώτη. (Επίσης στο
email: tsakalou@edsna.gr). Τα λοιπά συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού θα βρίσκονται σε φωτοτυπικό κατάστημα
και οι ενδιαφερόμενοι θα αναλάβουν την αναπαραγωγή
τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου 2015 ημέ−
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής
προσφορών θα είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
του Άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
6. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημο−
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργη−

θεί 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.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις.
7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες ερ−
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη
και άνω, για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» και στην Α2
τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ−
ΛΟΓΙΚΑ» ή στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» ή αναβασμισμένες κ/ξ 1ης
τάξης και άνω για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ−
ΛΟΓΙΚΑ» και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.
8. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα κεντρικά γρα−
φεία, στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημερομηνία του
διαγωνισμού και έως τις 10:00 π.μ. Η ακριβής διαδικασία
κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών αναφέρεται
στο άρθρο 4 της διακήρυξης.
9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι απα−
ραίτητη η υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ανερχόμενης σε ποσοστό 2% επί του Προϋπολογισμού
Υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσού 23.600,00 €. Η Εγ−
γυητική Επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να εκδοθεί
σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού και να έχει
διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
10. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προ−
σφέροντες για διάστημα εννέα (9) μηνών από την
ημερομηνία υποβολής. Προσφορές που θα αναφέρουν
ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω θα
απορρίπτονται.
11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε−
ται σε πέντε (5) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
12. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά−
δοχο σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διακήρυξης.
13. Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολο−
γισμό του ΕΔΣΝΑ και οι πληρωμές του Αναδόχου υπό−
κεινται στις κατά νόμο κρατήσεις−λοιπές οικονομικές
επιβαρύνσεις.
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Προϊσταμένη Αρχή (Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔ−
ΣΝΑ).
Αθήνα, 16 Απριλίου 2015
Η Πρόεδρος
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
F
(3)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
Αριθμ. Διακ. 1/2015
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση
υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμη−

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
σης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερει−
ακή Ενότητα Αχαΐας».
Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας μετά από το με αρ.
πρωτ. 13476/153478 −3/12/2014, έγγραφο του Υπ. Αγροτ.
Ανάπτυξης και Τροφίμων, το με αρ. πρωτ. 2148/25984−
5/3/2015 Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας και την με αρ. 6414 − 25/2/2015
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με
έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανά−
θεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για
τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέ−
μησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερει−
ακή Ενότητα Αχαΐας», όπως αναλυτικά περιγράφονται
στις τεχνικές προδιαγραφές και εκτιμώμενης προϋπο−
λογιζόμενης δαπάνης 131.300€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
Ο κύριος φάκελος θα πρέπει να έχει φθάσει στη Δι−
εύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Αχαΐας (Πανεπιστημίου 171, Πάτρα) το αργότερο τη
Δευτέρα 18/5/2015.
Η Αποσφράγιση προσφορών και η ανάδειξη μειοδο−
τών εργολάβων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή που
συγκροτήθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Π.Δ.Ε.
Ουδεμία αύξηση επιτρέπεται σε σχέση με τις τιμές
κατακύρωσης έτους 2014. Οι τιμές κατακύρωσης έτους
2014 είναι διαθέσιμες από το αρμόδιο Γραφείο της Υπη−
ρεσίας μας.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν από την
Υπηρεσία μας τα σχετικά έγγραφα μέχρι την 18/5/2015
και ώρα 12 π. μ. Δεν απαιτείται για τη λήψη αυτών κα−
τάθεση ποσού.
Πάτρα, 7 Απριλίου 2015
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
F
(4)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αριθμ. Διακ. 103853/12349τ.τ.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής
διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφρα−
γισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβων
για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 2.727.050
περίπου προβλεπόμενων προστατευόμενων ελαιο−
δέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας προϋπολογιζόμενης
αξίας 281.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής – Π.Ε. Αιτωλ/νίας
την 18/05/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω:
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1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
2. Οι συνεταιρισμοί
3. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή
προσφορά και
4. Οι κοινοπραξίες προμηθευτών.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί του προϋ−
πολογισμού δύο (2) γενικών ψεκασμών άνευ Φ.Π.Α. (13%)
με βάση την τιμή που ορίζεται στον πίνακα Ι της ανα−
λυτικής διακήρυξης.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων την 16/04/2015.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορίες του δι−
αγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
τηλέφωνα 2631361108.
Θα δημοσιευθεί πλήρης η Διακήρυξη 103853/12349/
16−4−2015 στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος.
Ι. Π. Μεσολογγίου, 16 Απριλίου 2015
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
F
(5)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμ. 41118/3990
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,
διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ−
γου: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ για
την ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ της ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ των Τ. Κ. ΜΙΚ. ΚΑΙ ΜΕΓ. ΠΕΡΙΣ−
ΤΕΡΙΟΥ, ΜΙΚ. ΚΑΙ ΜΕΓ. ΓΟΤΙΣΤΑΣ, του Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ
και των Τ. Κ. ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΡΥΤΩΝ, του Δ. Β.
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΗΣ Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με προϋπολο−
γισμό 425.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την
ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οδοποιίας
και οικοδομικών, ή κατηγορίας Πρασίνου (Π.Δ. 146 αρθ.
7 παρ. 3) στελεχωμένες με Δασολόγο − Δασοπόνο
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με προϋπολογι−
σμό 344.171,97 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα)
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 5η
Μαΐου 2015, ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του
άρθρου 5 του Ν. 3669/2008.
Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της
Δ/νσης Τεχν. Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιω−
αννίνων.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι−
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις
του έργου, ήτοι: α) στην Α2 τάξη και άνω, ανεξάρτητα
από την έδρα τους, για έργα κατηγορίας οδοποιίας
και οικοδομικών β) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ−
γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη

1148

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν: στην 1η τάξη
και άνω ανεξάρτητα από τη έδρα για έργα κατηγο−
ρίας Πρασίνου (Π.Δ. 146 αρθ. 7 παρ. 3) στελεχωμένες
με Δασολόγο− Δασοπόνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις., γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων
εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας Πρα−
σίνου (Π.Δ. 146 αρθ. 7 παρ. 3) στελεχωμένες με Δασο−
λόγο − Δασοπόνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). δ) Εργολήπτες
κάτοχοι πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. Δ΄ τάξης μόνο Δασολόγοι
Ε.Δ.Δ.Ε. Υπουργείου ΥΠΕΚΑ (Αποφ. Υπ. Περιβ. Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής 120371/272/22−01−2015).
ε) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.
του Π.Ο.Ε. ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου,
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω−
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι
στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Μ.Ε.ΕΠ. και στ) αλλο−
δαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από τα ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρα−
τούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 6.911,00 ευρώ και δεν
γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι
(6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτη−
σης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά
είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρ−
χονται από τη ΣΑΕΠ 318/8 με κωδικό 2014ΕΠ31880000 και
τίτλο:« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΣΙΜΩΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟ−
ΒΛΕΨΕΩΝ TOY NATURA 2000 ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ»,
ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ BIG» με υποέργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡ−
ΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ για την ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ της ΑΣΚΗΣΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ των Τ. Κ. ΜΙΚ. ΚΑΙ ΜΕΓ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΜΙΚ. ΚΑΙ ΜΕΓ. ΓΟΤΙΣΤΑΣ, του Δ. ΜΕΤΣΟ−
ΒΟΥ και των Τ. Κ. ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΡΥΤΩΝ, του Δ.
Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΗΣ Π. Ε.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» . Η πληρωμή θα
γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης
του έργου. Προκαταβολή μπορεί θα χορηγηθεί.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6)
μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή−
ρυξη δίνονται: μέχρι τις 30−04−2015 στο τηλ.: 2651087311,
Fax: 2651087231, αρμόδιος υπάλληλος Κων/νος Τασιού−
λας, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότη−
τας Ιωαννίνων, Πλατεία Πύρρου 1 − 452 21 −Ιωάννινα και
τη διαδικτυακή διεύθυνση www.php.gov.gr.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.
Ιωάννινα, 14 Απριλίου 2015
Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ − ΣΤΑΥΡΟΥ

(6)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. 48508
Η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή
ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χα−
μηλότερη τιμή για την ανάθεση εργασιών «ΑΝΤΙΠΛΗΜ−
ΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Ε. Ηρακλείου (καθαρισμοί ποταμών),
όπως ειδικότερα περιγράφονται στο Παράρτημα Γ΄
της αναλυτικής προκήρυξης. Προϋπολογισμός: συνολι−
κή προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.000.000 € με το Φ.Π.Α.
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου.
Διάρκεια Έργου: Από την υπογραφή της Σύμβασης
έως 24 μήνες.
Γλώσσα: Ελληνική
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγ−
γυητική επιστολή συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 16.260,16 € καθώς και με τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5αα Β1. του
Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.07).
Χρόνος ισχύος των προσφορών 180 ημερολογιακές
ημέρες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ημερομηνία αποστολής στη Υπηρεσία Επίσημων Εκ−
δόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 20/04/2015
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ την 24/04/2015
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακ/ξης στον Ελληνικό
Τύπο την 21/04/2015.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00
έως 14.00 από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμη−
θειών (τηλ. 2813 400.335)
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πε−
ριφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr − προκηρύξεις – δι−
αγωνισμοί
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελ−
ληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με
το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με
το αρθρ 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).
Η υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει με ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της ηλεκτρο−
νικής πύλης του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις παρακάτω ημερο−
μηνίες:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙ−
ΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 23/04/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
27/05/2015
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ−
ΡΩΝ: 02/06/2015 − ημέρα: ΤΡΙΤΗ − Ώρα: 14.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
08/06/2015 − ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ − Ώρα: 10.00 π.μ.
Ηράκλειο, 20 Απριλίου 2015
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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(7)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αριθμ. 9313
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι−
σμό για την ανάθεση του έργου «Έργα συντήρησης και
επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ.
5/2015, με προϋπολογισμό 249.650,00€ με ΦΠΑ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και
στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με συνολικό
προϋπολογισμό των δύο κατηγοριών 202.967.48€ (συ−
μπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρό−
βλεπτα, κατ αποκοπή εργασίες και αναθεώρηση)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα−
τικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσί−
ας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου
34 και Φ. Λίτσα, μέχρι την Πέμπτη 07/05/2015.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να
γίνει σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού
δύο (2,00) Ευρώ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι
να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2023989 −980, FAX
επικοινωνίας 213 2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι για επι−
κοινωνία Π. Ζωγράφος και Μ. Γιαννακοπούλου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/05/2015, ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ−
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο−
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν την
κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά−
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.059,35 €. και ισχύ
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται
σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπο−
γραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥ−
ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΑΤΑ)
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή.
Χαλάνδρι, 16 Απριλίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
F
(8)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αριθμ. 9314
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
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ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»
Α.Μ. 6/2015, με προϋπολογισμό 200.000,00€ με ΦΠΑ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με
προϋπολογισμό 162.601,63€ (συμπεριλαμβάνονται δαπά−
νη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα και αναθεώρηση)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα−
τικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσί−
ας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου
34 και Φ. Λίτσα, μέχρι την Πέμπτη 07/05/2015.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να
γίνει σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού
δύο (2,00) Ευρώ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι
να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2023989 και 980, FAX
επικοινωνίας 213 2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι για επι−
κοινωνία Π. Ζωγράφος και Μ. Γιαννακοπούλου .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/05/2015, ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ−
σφορών είναι με Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Hμεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι−
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν
την κατηγορία και τάξη του έργου, Α2 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ .
β) Aλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι,
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού−
μενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά−
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.252.03 €. και ισχύ
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται
σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπο−
γραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥ−
ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΑΤΑ).
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή.
Χαλάνδρι, 16 Απριλίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
F
(9)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Αριθμ. 11746
1. Ο Δήμος Καλαμαριάς, προκηρύσσει ανοιχτό δια−
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣ−
ΤΟΤΕΛΗ» με προϋπολογισμό 737.130,00 ΕΥΡΩ (συμπερι−
λαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και ΦΠΑ). Η
συνολική αξία εργασιών μαζί με Γ.Ε. και Ο.Ε και απρό−
βλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 463.577,87 ευρώ για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στο ποσό των 70.499,83
ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στο ποσό
των 60.189,25 ευρώ για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου
Καλαμαριάς Μεταμορφώσεως 7, μέχρι τις 14/05/2015 ή
από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.kalamaria.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β
(έγινε προσαρμογή της σύμφωνα με την κατευθυντήρια
οδηγία 6/2014).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313 314 314 FAX επικοι−
νωνίας 2313 314 395, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι−
νωνία Τάρας Ευθ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην οδό Καραμα−
ούνα 1 με πλατεία Σκρά (γωνία) στο ισόγειο [αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου] στις 19/05/2015, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών)
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των επί
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοει−
δών εργασιών, με έλεγχο ομαλότητας, εκφραζόμενα σε
ακέραιες μονάδες επί τις εκατό, σύμφωνα με το άρθρο
6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:
Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει−
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω, για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην Α1 και άνω τάξη για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 και άνω τάξη
για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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.), ή που προέρχονται από τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν−
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο−
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό−
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι−
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από
ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα−
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν−
δυασμό 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.
Β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. στις:
1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,
ΜΕ εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο
Μ.Ε.ΕΠ. στην: Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και
ΜΕ εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.
στην: Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
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 προϋπο−
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμε−
τέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην
περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επη−
ρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης
και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσο−
στό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο−
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι−
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑ−
ΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ) 11.985,00
ΕΥΡΩ, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Καλα−
μαριάς, και ισχύ τουλάχιστον ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και 30
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσει ΣΑΤΑ 2006,
ΣΑΤΑ 2009, ΣΑΤΑ 2010, ΣΑΤΑ 2012, ΣΑΤΑ 2015 σε βάρος
του ΚΑ 02.30.7326.05
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή.
Καλαμαριά, 16 Απριλίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ
F
(10)
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη
τις διατάξεις της με αριθμό 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.−Ο.Τ.Α.) , τις διατάξεις του
Ν. 3463/2006 άρθρο 209, τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», τις διατάξεις του
Ν. 3861/2010 "περί ενίσχυσης της διαφάνειας" του άρ−
θρου 209 του Ν. 3463/2006, προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με την 155/2015 απόφα−
ση της Οικονομικής επιτροπής , με κριτήριο κατακύρω−
σης την χαμηλότερη τιμή , για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ», σύμφωνα με την 03/2015
μελέτη της Υπηρεσίας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές
προσφορές που αφορούν στο σύνολο των υλικών, όπως
περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας.
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργα−
σίας ανέρχεται στο ποσό των 31.033,00€ με ΦΠΑ. Η
χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από δημοτικούς
πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.00
του οικονομικού έτους 2015. Με την 155/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η διάθεση
της πίστωσης, η έγκριση της τεχνικής περιγραφής και
των όρων του διαγωνισμού.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Για την παραλαβή των τευχών της παρούσας δια−
κήρυξης από το Δήμο απαραίτητη είναι η καταβολή
αντιτίμου στο ταμείο του Δήμου ποσού 5,00€ για το
κόστος των αντιγράφων σύμφωνα με την απόφαση
102/2011 απόφαση της Ο.Ε . Επίσης όλα τα έγγρα−
φα του διαγωνισμού διατίθενται ελεύθερα με πλήρη
και άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.pavlosmelas.gr και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρ−
χει υποχρέωση κατάθεσης αντιτίμου.
Για την σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότε−
ρες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδια−
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προ−
μηθειών του Δήμου, Χειμωνίδης (τηλ :2313 302907−8−9).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον χώρο του Δημο−
τικού Καταστήματος του Δήμου Παύλου Μελά που
βρίσκεται στην οδό Καραολή και Δημητρίου 1 στην
Σταυρούπολη {αίθουσα συνεδριάσεων ισογείου}, την
ΔΕΥΤΕΡΑ 18−5−2015, από τις 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.
(ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον
της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής. Τα έξοδα
της παρούσας δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο
της προμήθειας σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007 άρθρο
4 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του
Ν. 3801/2009.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ
F
(11)
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Αριθμ. 25275
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ
Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τον Δήμο Λαρισαίων
ο οποίος θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια
Αρχή» με τα εξής στοιχεία:
Οδός: Ίωνος Δραγούμη 1, Λάρισα
Ταχ. Κωδ.: 41222
Τηλ.: 2413 500270, 2413 500206
Fax: 2410 251339, 2410 250232
E−mail: nerga@larissa−dimos.gr, protokolo@larissa−dimos.gr
Ιστοσελίδα: www.larissa−dimos.gr
Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήπο−
τε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την προσαρ−
μογή όλου του κτιριακού συγκροτήματος «ΚΟΝΑΚΙ
ΑΒΕΡΩΦ» στις ανάγκες ενός σύγχρονου πολιτιστικού−
κοινωνικού πολυχώρου. Το συγκρότημα θα στεγάσει
τις λειτουργίες: του πολιτιστικού κέντρου, του ΚΑΠΗ,
των εργαστηρίων της πινακοθήκης, τους χώρους του
διαμερισματικού συμβουλίου και έναν χώρο διοίκησης
του συγκροτήματος όπως φαίνεται στον συνημμένο
πίνακα 1 της προκήρυξης που αφορά το κτιριολογικό
πρόγραμμα.
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, οι οποίοι
κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανι−
κού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το
άρθρο 14 του Ν. 3316/2005, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι
ομάδας.
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4. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩ−
ΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατη−
γορίας μελετών, ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
ιδεών, ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
με αρ. πρωτ. οικ26804/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νέο
πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βρα−
βείων», όπως ισχύει.
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Θα συνεκτιμηθούν η πρωτοτυπία της λύσης, η λει−
τουργικότητα, η μορφολογική αντιμετώπιση των όψεων
και η βιοκλιματική προσέγγιση, σε συνδυασμό με την
δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης τόσο κατασκευ−
αστικά όσο και οικονομικά. Τέλος η λύση θα πρέπει
να εναρμονίζεται με το κτιριολογικό πρόγραμμα της
διοργανώτριας αρχής.
6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται
η Πέμπτη 15/10/2015 και ώρα 15:00. Η υποβολή των Προ−
τάσεων θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας
Αρχής, Ίωνος Δραγούμη 1, 41222, Λάρισα, 1ος όροφος,
email: protokolo@larissa−dimos.gr, fax: 2410 250232, τις
εργάσιμες ημέρες ( 10:00−15:00). Δεκτές γίνονται και
Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία της Διοργα−
νώτριας Αρχής με ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορέα με
ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.
7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής:
Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόμενος
από την Διοργανώτρια Αρχή.
Ένας κριτής υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια
Αρχή.
Τρεις κριτές με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών
του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από από−
φαση της Διοργανώτριας Αρχής, και θα ανακοινωθεί
είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των μελετών.
8. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και
υποχρεωτική για τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν
είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.
9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά:
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 6.000 €
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 4.000 €
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 2.000 €
3 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ 1000 € εκάστη
10. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σε περίπτωση ανάθεσης μελέτης σε βραβευθείσα
Πρόταση, αυτή είναι δυνατόν να γίνει μόνο από τη Δι−
οργανώτρια Αρχή.
11. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Αναλυτική Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματά της
(τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων του Διαγωνισμού) με
τα παρεχόμενα στοιχεία και σχετικές μελέτες θα είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής
www.larissa−dimos.gr.
Μόνο όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν την
δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά την προκήρυξη
θα μπορούν να την παραλάβουν σε έντυπη μορφή /cd
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είτε από τα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Ίω−
νος Δραγούμη 1, 41222, Λάρισα (4ος όροφος, τηλ. 2413
500270), από την Παρασκευή 24/04/2015 έως και την Τε−
τάρτη 03/06/2015 τις εργάσιμες ημέρες (10:00 έως 14:00).
Η παρούσα να δημοσιευθεί στις 24−04−2015.
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Ο Δήμος ΧΑΛΚΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την εργασία
Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Δήμου Χάλκης
για το έτος 2015 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
57.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα
που βρίσκεται στη νήσο Χάλκη Δωδεκανήσου, την 28η
Απριλίου 2015 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης του διαγωνισμού
11:30 π.μ. Σε περίπτωση ακύρωσης για οποιοδήποτε λόγο
ή ο διαγωνισμός καταστεί άγονος, θα επαναληφθεί την
05η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μεμο−
νωμένα ή ως μέλος ενώσεως ή συνεταιρισμού, Έλλη−
νες πολίτες, αλλοδαποί, συνεταιρισμοί, ενώσεις / κοι−
νοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχοντας
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην
Διακήρυξη. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατε−
θεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο
1.055,05 ευρώ (52.752,29x2%) χωρίς ΦΠΑ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφο−
ρών Πέμπτη 28/04/2015 και ώρα 11:30 π.μ.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: αναγράφο−
νται λεπτομερώς στην Διακήρυξη.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του δια−
γωνισμού παρέχονται καθημερινώς και ώρες γραφείου,
από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χάλκης Αρ−
μόδιος Κατσαρός Αντώνιος Διεύθυνση Χάλκη Δωδεκα−
νήσου Τηλέφωνο 2246045207

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστής επιχορήγη−
σης του Προγράμματος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
στην Ελλάδα (Πρόγραμμα ΜΚΟ στην Ελλάδα − Είμαστε
όλοι Πολίτες), το οποίο εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) Περιόδου 2009 − 2014, προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ−
ρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών
παραγωγής ντοκιμαντέρ»,
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη, Δι−
εύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5,106 74 Αθήνα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι
40.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογού−
ντος Φ.Π.Α. (23%) και η διάρκειά του εννέα (9) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ολοκλή−
ρωση το αργότερο έως 30/04/2016.
Το έργο αφορά σε παροχή υπηρεσιών παραγωγής
ντοκιμαντέρ, με Κατηγορίες CPV: 92100000−2:
Κινηματογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες βιντεοται−
νιών, 92110000−5: Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφι−
κών ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες,
92111000−2: Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών και ταινιών βίντεο, 92111100−3: Παραγωγή εκ−
παιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών, 92111250−9: Πα−
ραγωγή ενημερωτικών ταινιών, 92111260−2: Παραγωγή
ενημερωτικών βιντεοταινιών, 92112000−9: Υπηρεσίες που
σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινι−
ών και βιντεοταινιών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών εί−
ναι η 11/05/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στο
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως Γε−
ωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα, ισόγειο. Ημερομηνία
αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 12/05/2015, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να λάβουν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και
κάθε σχετικό έγγραφο από την επίσημη ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής: http:/www.bodossaki.gr και στην
επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος «Είμαστε όλοι
πολίτες» http://www.weareallcitizens.gr / καθ’ όλη τη δι−
άρκεια του διαγωνισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο αναλυτικό
τεύχος της 02/2015 διακήρυξης.

Χάλκη, 15 Απριλίου 2015

Αθήνα, 24 Απριλίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΟΣ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ

Λάρισα, 20 Απριλίου 2015
Ο Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ
F
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