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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. διακ. 2/2015

  Η Επιτροπή Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. προκηρύσσει 
ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτή−
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς 
σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει 
την προμήθεια χημικών υλικών για τον καθαρισμό 
και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών 
δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσ−
σαλονίκης για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτα−
σης μέχρι έξη (6) μήνες και συγκεκριμένα των παρα−
κάτω κολυμβητηρίων: 

1. Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης, Προέκταση Αγ. 
Δημητρίου, Θεσ/νίκη 

2. Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, Ν. Παραλία και 25ης Μαρ−
τίου, Θεσσαλονίκη.

3. Κολυμβητήριο Νεάπολης, Πρώην Στρατόπεδο Στρε−
μπενιώτη, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται ηλεκτρονι−
κά μέχρι την Τρίτη 12/05/2015 και ώρα 17:00 (λήξη κα−
τάθεσης προσφορών) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμ−
μετοχής − Τεχνική προσφορά» θα γίνει την Τετάρτη 
13/05/2015 και ώρα 11:00 π.μ. 

Η πιθανή ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμ−
βασης ανέρχεται συνολικά σε εκατόν είκοσι πέντε χι−
λιάδες ευρώ (125.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και σε περίπτωση που γίνει χρήση παράτασης επι−
πλέον δαπάνη εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(62.500,00€) συνολικά για εξάμηνη παράταση (συνολική 
αξία σύμβασης με παράταση 187.500,00 € συμπεριλαμ−
βανομένου του ΦΠΑ). 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος 
στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προ−
σφορά τους εγγύηση συμμετοχής, της οποίας το ποσό 
θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του 
προϋπολογισµού της οµάδας/των οµάδων για την/τις 
οποία/ες συµµετέχει (µη συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ) τουλάχιστον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το 
κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα της υπη−
ρεσίας: www.eakth.gr ή από τον ιστότοπο της διαύγειας 
ή από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις ως 
προς το περιεχόμενο της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμε−
νοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο 
Φουντουκάκη Μαρία, τηλ.: 2310−229877, fax: 2310−229690, 
e−mail: aamth@otenet.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

  Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
(2)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αριθμ. 45449 

 1. Η Περιφερειακή Ενότητα/Δ.Τ.Ε. προκηρύσσει Δημό−
σιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο για την ανάθεση 
του έργου τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το άρθρο 
26 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως αυτός 
ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, για την 
εκτέλεση του έργου: Εγκατάσταση Φωτεινής Σηματο−
δότησης στον Κόμβο Κουτσουρά στη χ.θ. 0+250 με το 
σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3669/2008 ως 
ισχύει σήμερα. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου 
είναι 90.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσού 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβα−
τικά τεύχη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης 
στη διεύθυνση www.crete.gov.gr και να παραλάβουν το 
τεύχος της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της 
υπηρεσίας: ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ− ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Δ/νση Τεχνικών Έργων, μέχρι την προηγούμενη της δη−
μοπρασίας Πέμπτη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 
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Πληροφορίες στα τηλέφωνα 28413−40461, FAX επικοι−
νωνίας 28410−24858, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω−
νία ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ.

3. Η Δημοπρασία θα γίνει την 12/5/15 ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 10 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α Λασιθίου– 
Κτήριο Διοικητηρίου− Άγιος Νικόλαος, με το σύστημα 
του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του 
Ν.3669/2008. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν δι−
εξαχθεί η δημοπρασία την 12/5/15 ημέρα ΤΡΙΤΗ, τότε θα 
διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3669/2008.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια−
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ−
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 Η/Μ ή 
ανώτερες ή αντίστοιχοι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά 
Μητρώα που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού−
μενο.

5. Περιγραφή έργου: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι 
η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμ−
βο Κουτσουρά περί την χ.θ. 0+250 της Παράκαμψης 
Κουτσουρά − Μακρυγιαλού − Ανάληψης, δεδομένης της 
αυξημένης κίνησης που επικρατεί ιδιαίτερα κατά τους 
θερινούς μήνες.

Το σύστημα σηματοδότησης του κόμβου προβλέπε−
ται να λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων για την προσαρμογή των χρόνων 
πρασίνου με βάση τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

Οι επενέργειες από την κυκλοφορία, δεν μεταβάλλουν 
την συνολική διάρκεια του προγράμματος, η οποία δι−
ατηρείται σταθερή.

Για την ασφαλή διέλευση των πεζών προβλέπονται 
σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών που θα λειτουρ−
γούν μόνο όταν υπάρχει κλήση διέλευσης από πεζό με 
το αντίστοιχο κουμπί πίεσης.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ (90) 
ΗΜΕΡΕΣ

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.450,69 € και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Δράσης 
2014 (με κωδικό 04.05.14.009). Προκαταβολή δεν θα χο−
ρηγηθεί.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης. 

  Άγιος Νικόλαος, 8 Απριλίου 2015

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 

F
(3)

   ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

Αριθμ. 3142 

 Ο Δήμος Νέας Ζίχνης διακηρύττει ότι την 5η του μη−
νός Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο 
Νέας Ζίχνης, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το 
σύστημα: προσφοράς με επιμέρους ποσοστών έκπτω−
σης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομα−
λότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 6 
του Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελ−
τιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, 
Ν. 4072/2012, Ν.3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, 
Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ−
ΤΑΞΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ − ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙ−
ΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του 
έργου είναι: 949234 και πρόκειται για το υποέργο με 
τίτλο «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΣΕΡΡΩΝ − ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 
482.065,57 €(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε−
πτα) β) κατηγορία ................, με προϋπολογισμό ................ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κα−
τηγορία ..........., με προϋπολογισμό .........(δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕκαι απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
2/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ζί−
χνης, ανέρχεται στο ποσό των 482.065,57 ευρώ (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 595.000,00 
ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα−
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι−
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Νέας Ζίχνης (Δημαρχείο − Νέα Ζίχνη) (και 
διεύθυνση), μέχρι τις 30 Απριλίου 2015. (ημερομηνία).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β και λήφθηκε υπόψη η Απόφαση με θέμα: «Έγκριση 
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προ−
διαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 
τα Δημόσια Έργα».

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει−
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. 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 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

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 Ορ−
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφω−
νίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι−
σμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.
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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 τους2, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2γ. 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.

3. 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 επιχεί−
ρησης 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 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.

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων στην τάξη ........... του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο−
ρίας ..............., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή−
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δι−
ατάξεις 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 κον−
δύλιο του Φ.Π.Α. δηλαδή 9.674,80 Ευρώ και η σχετική 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Νέας Ζίχνης. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 9 μη−
νών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
270 ημέρες (9 μήνες). Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φο−
ρολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 150 (εκατόν 
πενήντα) ημερολογιακές ημέρες. Το έργο χρηματοδο−
τείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελ−
λάδας 2007 − 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθ−
μός ΣΑΕ 282/8)

Δίνατε να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την 
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Οι δαπάνες δημοσίευ−
σης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επα−
ναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο 
που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον 
πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νέας Ζίχνης, αρμόδιος 
υπάλληλος Παπαδάκης Δημήτριος, (τηλ. 2324350626 
Φαξ: 2324350611) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Νέας Ζίχνης (τηλ: 2324350628 Φαξ:2324350611), τις ερ−
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

  Νέα Ζίχνη, 8 Απριλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ 

F
(4)

    ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αριθμ. 8691 

 Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο 
διαγωνισμό με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη 
προσφορά για την Υπηρεσία «Διαχείριση Αιτημάτων 
Καθημερινότητας του Πολίτη» συνολικής προϋπολο−
γισθείσης αξίας 61.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική 
συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό 
των εξήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, € 61.500,00 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 50.000,00 + ΦΠΑ (23%): 
€ 11.500,00). 

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η ανάπτυξη 
μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής, μέσω 
της οποίας θα καταγράφονται τα αιτήματα των Πολι−
τών και στην συνέχεια αυτά θα διαχειρίζονται με απλό 
τρόπο από το προσωπικό του δήμου. 

1. Το σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα τρία 
υποσυστήματα. 

2. Το πρώτο είναι το Περιβάλλον Εργασίας από όπου 
οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία, 

3. Το δεύτερο είναι ο Μηχανισμός της Αυτόματης 
Ειδοποίησης των χρηστών και του δημότη και 

4. Το τρίτο είναι το υποσύστημα ηλεκτρονικής υπο−
βολής αιτήματος από τον δημότη.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια υπηρε−
σιών που αφορούν:

1. Στην ανάλυση της δομής του Δήμου και την προ−
σαρμογή του συστήματος στις ιδιαίτερες ανάγκες του,

2. Στην Ανάπτυξη, στον Έλεγχο και στην Ολοκλήρωση 
Εφαρμογών και Υποσυστημάτων του συστήματος,

3. Στην εκπαίδευση των χρηστών του Δήμου,
4. Στην Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος.
Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν με βάση τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπως αυτές αναλύονται στο αντίστοιχο 
τεύχος του διαγωνισμού και με το κείμενο της σύμβασης 
που θα καταρτισθεί βάσει της προσφοράς του μειοδότη 
και την οικεία διακήρυξη (Μέρος Β και Γ).

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφο−
ρών ορίζεται η 24−04−2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:00 το μεσημέρι.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά−
στημα που βρίσκεται στο Γεράνι την 24−04−2015 ημέρα 
Παρασκευή. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 12:00 το 
μεσημέρι.
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Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό 
σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω, σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρω−
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κρά−
τη– μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη 
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμ−
βάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 
η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 
(ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από 
την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 
έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της 
Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπο−
γράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα 
τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

• δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή 
υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του παρόντος διαγωνι−
σμού. Ειδικώς σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας 
από ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπρα−
ξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισ−
σότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού 
υποψηφιότητα, τα μέλη που απαρτίζουν την υποψηφιό−
τητα αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελ−
ματικά στο σύνολο ή σε τμήμα των υπηρεσιών, οι οποίες 
αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, 
και εφόσον πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στις 
παραγράφους Δικαιολογητικά Συμμετοχής (2.4) και Ελά−
χιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής (2.5) της διακήρυξης 
του διαγωνισμού.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγ−
γύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., ήτοι 3.075,00 ευρώ.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψή−
φιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη 
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του 
διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 10:00 έως 13:00, από το Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του 
Δήμου Πλατανιά, Αρμόδιοι: Μπερτσουλάκη Όλγα, Πα−
παδημητρίου Δημήτρης.

Διεύθυνση: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Τ.Κ. 73014
Τηλέφωνο: 28213 40011−12, Φαξ: 28213 40090. 

 Πλατανιάς, 8 Απριλίου 2015

Ο Δήμαρχος
Ι. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ 
F
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   ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αριθμ. 9031 

 Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό 
Διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙ−
ΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και 
των Νομικών του Προσώπων: (Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Σπάρτης, Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγ−
γύης και Παιδείας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης), για το έτος 2015, με κριτήριο κατακύρω−
σης όσον αφορά τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του, ανά μονάδα 
μέτρησης, κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, 
όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τι−
μών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει 
κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Τμήμα 
Εμπορίου − Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας) και όσον αφορά 
τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών του 
προϋπολογισμού της μελέτης. 

 Η προμήθεια είναι συνολικού προϋπολογισμού 
468.850,00 € με Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης στο ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

Αναθέτουσα Αρχή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Α.Φ.Μ. 997892229 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ευαγγελιστρίας 83−91/23100 Σπάρτη
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2731361236, 2731023241
ΦΑΞ: 2731023241 
EMAIL: www.dimspart@otenet.gr
Υπό προμήθεια είδη 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV: 09134100−8 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV: 09135100−5
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV: 09132100−4
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ CPV: 24951000−5
Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας, 

σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (11389/93)
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα (πε−

τρέλαιο κίνησης − βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο θέρ−
μανσης− λιπαντικά) 

Κατανομή σε τμήματα: (5 τμήματα). Δικαίωμα συμμε−
τοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο.

Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής της σύμβασης 
και για 12 μήνες. 

Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις 
με τα Ν.Πρόσωπα υλοποίησης της προμήθειας όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στη αναλυτική διακήρυξη του 
διαγωνισμού.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρε−
ωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε 
ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 
2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 7.650,00 € 
εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των 
υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει 
το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για 
την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.

Η εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ τουλάχιστον 180 ημέρες 
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδο−
χος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε 
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φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δη−

μοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (Δ/νση Περ/ντος), 
Τ.Κ. 2310 και στα τηλέφωνα 27313 61236, 27310 23241, e−mail: 
s.minakaki@1504.syzefxis.gov.gr ή x.kalketanidoy@1504.
gov.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το 
σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκρι−
μένα στη διεύθυνση: www.sparti.gov.gr όπου παρέχεται 
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυ−
ακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 5−6−2015 
και ώρα 14:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γί−
νεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την κατα−
ληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 
12−6−2015. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα 

ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμη−
θευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπρα−
ξίες προμηθευτών.

Δικαιολογητικά συμμετοχής: Αναγράφονται στο αρθ. 
5 της αναλυτικής διακήρυξης. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλ−
λακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι 
παράδοσης περιλαμβάνονται στην αναλυτική διακήρυξη 
του διαγωνισμού. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο της προμήθειας. 

  Σπάρτη, 7 Απριλίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ 

F
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   ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμ. 1167  

 Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας έχοντας υπόψη την 13η/07−04−2015 
(θέμα 11ο) (ΑΔΑ: 7ΑΓ2ΟΞΧΣ−Θ3Τ) απόφαση του Δ.Σ. με 
την οποία εγκρίθηκε το τεύχος προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης των χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπό−
θεση ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εστί−
ασης (τραπεζοκόμων – λαντζιέρη− β. μαγείρων− μα−
γείρων) των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 
175.037,81+ΦΠΑ (215.296,50€ συμ/νομένου του ΦΠΑ) και 
του δικαιώματος προαίρεσης/ παράτασης (1 και 1/2 μήνα) 
ποσού 24.703,50€ συμ/νομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατ−
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί−

ων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού 
θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυ−
ακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο 
τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα 
του Κέντρου: www.kkp−km.gr. 

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι ο Ν. 2286/1995, το 
Π.Δ. 60/2007, το Π.Δ. 118/2007, ο Ν. 4250/2014 και ο Ν. 4281/2014. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγω−
νισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 1 (ΕΝΑ) τοις 
εκατό (%) επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ δηλ. 
ποσού 1.940,59€.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύ−
στημα ορίζεται η 11−05−2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09:00πμ. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο−
ρών στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται 20−05−2015 ημέρα Τέταρ−
τη και ώρα 15:00μμ.

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο 
Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω συστήματος, βεβαιώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμαν−
σης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/ 
2390/16.10.2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

  Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2015

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ 

F
(7)

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 1. To Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοι−
χτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ−
γου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», με προϋπολογισμό 
δημοπράτησης 220.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α). Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγό−
ριες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολο−
γισμό μελέτης 79.081,21€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 
18%, και απρόβλεπτα 15%) και β) κατηγορία Ηλεκτρομη−
χανολογικά, με προϋπολογισμό μελέτης 96.125,97€ (δα−
πάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, και απρόβλεπτα 15%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ/νση 
Τεχνικών Έργων, κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Εγνατία 
156, μέχρι την Πέμπτη 30/4/ 2015 ή μπορούν να τα βρουν 
και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας www.uom.gr (Χρήσιμοι σύνδεσμοι – Διεύθυν−
ση Τεχνικών Έργων: Προκηρύξεις Διαγωνισμών). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα, αρμόδιος υπάλ−
ληλος είναι η Γιαννακούδη Βασιλική τηλ. 2310891306, ενώ 
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για θέματα τεχνικά οι Ειρήνη Δημούδη (για οικοδομικά), 
τηλ. 2310891208 και Αγγελική Μπαλτζή (για ηλεκτρομη−
χανολογικά), τηλ. 2310 891310. 

FAX επικοινωνίας 2310 891255.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5/05/2015, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ−
σφορών είναι το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
5 του νόμου περί ΚΔΕ (Ν.3669/2008). Σε περίπτωση ανα−
βολής, αυτός θα επαναληφθεί στις 13/05/2015, ημέρα 
Τετάρτηκαι ώρα 10:00π.μ, στον ίδιο τόπο με επανάληψη 
της δημοσίευσης στον τύπο.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω−
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1, και άνω στην κατηγορία Οι−
κοδομικά και Α1 με αναβάθμιση και άνω στην κατηγορία 
Ηλεκτρομηχανολογικά αντίστοιχα, β) αλλοδαποί δια−
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους € 3.577,24 και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού.

6. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε.(ΠΔΕ 
2014 ΣΕ54600054− ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ−ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ−
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Σύγκλητο. 

  Ο Αναπληρωτής Πρύτανης

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
F

(8)

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 1. To Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοι−
χτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑ−
ΣΙΕΣ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 250.000,00 
ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Το έργο αποτελείται 
από την κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό με−
λέτης 199.650,90€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 
και απρόβλεπτα 15%) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ/νση 
Τεχνικών Έργων, κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Εγνατία 
156, μέχρι την Πέμπτη 7/5/ 2015 ή μπορούν να τα βρουν 
και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας www.uom.gr (Χρήσιμοι σύνδεσμοι – Διεύθυν−
ση Τεχνικών Έργων: Προκηρύξεις Διαγωνισμών). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα, αρμόδιος υπάλ−
ληλος είναι η Γιαννακούδη Βασιλική τηλ. 2310891306, ενώ 
για θέματα τεχνικά ο  Σκορδάρης Αναστάσιος, τηλ. 2310 
891312 (FAX επικοινωνίας 2310 891255).

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/5/2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ−
σφορών είναι το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
5 του Ν.3669/2008, του άρθρου 4 του Ν.1418/1984 και του 

άρθρου 6 του π.δ 609/1985. Σε περίπτωση αναβολής, 
αυτός θα επαναληφθεί στις 20/ 5/ 2015, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.μ, στον ίδιο τόπο με επανάληψη της 
δημοσίευσης στον τύπο.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω−
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 τάξη και άνω για έργα κατη−
γορίας Οικοδομικά

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους € 4.065,04 και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 

6. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (ΠΔΕ 
2014 ΣΕ54600054− ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ−ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Σύγκλητο. 

  Ο Αναπληρωτής Πρύτανης 

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
F
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    ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αριθμ. 19854 

 1. Αναθέτουσα Αρχή:
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κολοκοτρώνη 21, 

Μονή Λαζαριστών Σταυρούπολη, 56430 Θεσσαλονίκη, 
url: www.greekstatemuseum.com

2. Πληροφορίες/Παροχή Διευκρινήσεων: 
Αθηνά Ιωάννου, Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου Κολο−

κοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη 54630, 
Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο: 2310 589142, Fax: 2310 600123, 
E−mail: athina@greekstatemuseum.com 

3. Αντικείμενο Διαγωνισμού
Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται από το Κρατικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης με σκοπό την 
επιλογή αναδόχου/αναδόχων για τις ενέργειες προβο−
λής των εκθέσεων που θα διεξαχθούν στην 5η Μπιε−
νάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 2015 (Μπιενάλε 
5) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) 
«Μακεδονία−Θράκη 2007−2013». 

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μακεδονία−Θράκη 2007−2013», Άξονας Προτεραιότητας 
«07−Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» 
με κωδικό MIS 296630 και χρηματοδοτείται από το Ευ−
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από Εθνικούς Πόρους. 

Ο διαγωνισµός αποτελεί επαναπροκήρυξη του τμήμα−
τος 2 «Προβολή εκθέσεων στο εξωτερικό και εσωτερικό» 
της διακήρυξης 01/2015 η οποία προκηρύχθηκε μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για το οποίο δεν 
κατατέθηκαν προσφορές από υποψηφίους αναδόχους.

4. Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η επιλογή αναδόχου ο 

οποίος θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προβο−
λής στο εξωτερικό και το εσωτερικό των εκθέσεων και 
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δράσεων της 5ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσα−
λονίκης (CPV 79341000−6).

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
5. Προθεσμία υποβολής προσφορών
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 19η Μα−

ΐου 2015 και ώρα Ελλάδος 11:00 πμ. Οι προσφορές όσων 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν 
στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κολοκοτρώνη 
21, 56430, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη, Θεσσαλονί−
κη, όροφος 2ος, Τμήμα Γραμματείας.

6. Διενέργεια Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Αναθέ−

τουσας Αρχής, στην Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, 
Θεσσαλονίκη, την 20η Μαΐου 2015 και ώρα Ελλάδος 
12:00μμ.

7. Προϋπολογισμός 
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται 

στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συ−
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
€ 24.390,24 − ΦΠΑ (23%): 5.609,76 €).

8. Διάρκεια υλοποίησης
Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε πέντε (5) 

μήνες. Σε κάθε περίπτωση το φυσικό αντικείμενο του 
έργου πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30.10.15. 

9. Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμε−

τέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία παραλαβής προσφορών. 
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο 
των έξι μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

10. Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρου−

σας από οικονομική άποψη Προσφοράς
11. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρό−

σωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις ή Συμπράξεις που υπο−
βάλλουν κοινή προσφορά και ασκούν δραστηριότητες 
κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Π.Δ. 261/97, της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, προερχόμενες από κράτη−μέλη 

της Ε.Ε. ή τα κράτη−μέλη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ 
ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
περί δημοσίων συμβάσεων του παγκόσμιου οργανισμού 
εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον 
Ν.2513/1997 υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από 
την συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ή σε Τρίτες χώρες 
που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ε.Ε. με τουλάχι−
στον τριετή (3), αποδεδειγμένη εμπειρία, ικανότητες και 
εξειδικευμένες γνώσεις, σε έργα παρόμοια με το (ήτοι 
υπηρεσίες επικοινωνίας και διαφημιστικής προβολής) 
που να τεκμηριώνεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας.

Οι ανωτέρω, θα πρέπει να ασκούν συναφές αντικεί−
μενο με το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου 
και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1435:2009 ως 
ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής. 

Επιπρόσθετα ως ελάχιστη προϋπόθεση πιστοποίησης 
της χρηματοοικονομικής του ικανότητας ο προσφέρων 
θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των (3) 
τελευταίων ετών τουλάχιστον ίσο με τον προϋπολογι−
σμό του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και να 
έχει ολοκληρώσει ένα έργο συναφούς αντικειμένου με 
το προκηρυσσόμενο.

Παραλαβή αναλυτικού τεύχους διακήρυξης
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ανα−

θέτουσας Αρχής www.greekstatemuseum.com την 08η 
Απριλίου 2015.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 08.04. 2015

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ: 17.04.2015.
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας Προκήρυξης 

στον ελληνικό τύπο: 08.04.2015
Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 08.04.2015, στο ΚΗΜΔΣ: 

08.04. 2015. 

  Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*12001310904150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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