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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(−Α) ΕΠΑΦΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: η Περιφέρεια Ηπείρου, Πλατεία 

Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, Τηλ.− fax: 2651087219  − 
2651087210.

Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό: η Δ/νση Τε−
χνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου της Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και 
Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ιωάννης Παπα−
γιάννης, τηλ.: 2651087219, e − mail: g.papagiannis@php.gov.gr.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της παροχής υπηρεσίας είναι 

«Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “Εγκατάσταση Επε−
ξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 
Ηπείρου”» και ο τόπος της παροχής είναι η Περιφέρεια 
Ηπείρου.

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσι−

ών Τ.Σ. για την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου 
για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Επε−
ξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 
Ηπείρου».

Οι εργασίες του Τ.Σ. συνοπτικά περιλαμβάνουν:
 προκαταρκτικές εργασίες Τ.Σ.
 εργασίες κατά την περίοδο οριστικοποίησης των 

συμβατικών εγγράφων μέχρι και την υπογραφή της σύμ−
βασης με τον Ανάδοχο του έργου (εφόσον απαιτηθούν)

 εργασίες κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμαστι−
κής λειτουργίας του έργου.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη−
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 498.870,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης
1. 113.872,50 € για μελέτη κατηγορίας 18 (Μελέτες Χη−

μικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων)
2. 113.872,50 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Μηχανολο−

γικές και ηλεκτρολογικές μελέτες)

3. 113.872,50 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλο−
ντικές Μελέτες)

4. 54.225,00 € για μελέτη κατηγορίας 10 (Μελέτες Συ−
γκοινωνιακών Έργων)

5. 10.845,00 € για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές 
Μελέτες)

6. 61.455,00 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες 
Υδραυλικών Έργων)

7. 18.075,00 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές 
Μελέτες και Έρευνες)

8. 12.652,50 € για μελέτη κατηγορίας 03 (Οικονομικές 
Μελέτες)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντι−

κειμένου της σύμβασης ορίζεται στο χρόνο που θα 
χρειαστεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής και 
δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. Ο χρόνος αυτός 
ενδεικτικά ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες και 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες, όπως αυτές ανα−
λύονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων:

 προκαταρκτικές εργασίες Τ.Σ.
 εργασίες κατά την περίοδο οριστικοποίησης των 

συμβατικών εγγράφων μέχρι και την υπογραφή της σύμ−
βασης με τον Ανάδοχο του έργου (εφόσον απαιτηθούν)

 εργασίες κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμαστι−
κής λειτουργίας του έργου

Οι υπηρεσίες Τ.Σ. θα παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου ανεξάρτητα εάν το έργο στο 
οποίο αναφέρονται διακόπτεται, παρατείνεται κ.ο.κ. Ο 
ενδεικτικός χρόνος των 24 μηνών είναι όντως ενδεικτι−
κός και οπωσδήποτε η σύμβαση θα διαρκέσει όσο και η 
κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία σε όποιον χρόνο 
ήθελαν ολοκληρωθούν αυτές.

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη−
ροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής:
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνι−

σμού ανέρχεται σε 9.977,40 € (αντιστοιχεί σε ποσοστό 
2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά−

δοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται
σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπο−

λογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014).
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2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η υπηρεσία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότη−

τας 4: «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων−Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων» του Ε.Π. "Περιβάλλον − Αειφόρος 
Ανάπτυξη.

Η υπηρεσία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνο−
χής και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ 2007−2013 
(Κωδικός Πράξης Σ.Α. 2014ΣΕ07580020).

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη δεν είναι 
υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Αν 
ανατεθεί σε κοινοπραξία υποχρεούται να λάβει συγκε−
κριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυ−
σικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε 
κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό−
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβα−
σης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών».

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση 
των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά − αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμε−
τοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παρά−
γραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζομένων.

2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερό−
μενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που 
καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμ−
μένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων 
Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την 
έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 
και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες 
κατηγορίες και τάξεις:

1. στην κατηγορία μελέτης 18, πτυχία τάξεων Γ και άνω
2. στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχία τάξεων Γ και 

άνω
3. στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Β και 

άνω
4. στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξεων Β και 

άνω
5. στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχία τάξεων Α και 

άνω
6. στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Β και 

άνω
7. στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Α και 

άνω
8. στην κατηγορία μελέτης 03, πτυχία τάξεων Α και 

άνω
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες − μέλη της 

Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά 
το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και 
κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθεί−
σες ή γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες − μέλη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 
18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ−
ματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χω−
ρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά 
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 
του Ν.3316/2005, ως εξής:

1. Για την κατηγορία μελέτης 18, ένα τουλάχιστον στέ−
λεχος 12ετούς και άνω εμπειρίας

2. για την κατηγορία μελέτης 09, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος 12ετούς και άνω εμπειρίας,

3. για την κατηγορία μελέτης 27, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος 8ετούς και άνω εμπειρίας,

4. για την κατηγορία μελέτης 10, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος 8ετούς και άνω εμπειρίας,

5. για την κατηγορία μελέτης 08, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος 4ετούς και άνω εμπειρίας,

6. για την κατηγορία μελέτης 13, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος 8ετούς και άνω εμπειρίας,

7. για την κατηγορία μελέτης 21, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος 4ετούς και άνω εμπειρίας,

8. για την κατηγορία μελέτης 03, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος 4ετούς και άνω εμπειρίας

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συ−
νολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύ−
μπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία 
από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα 
και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού 
της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε 
διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε 
περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο 
μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί 
ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

4. Προς αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων, ο 
διαγωνιζόμενος ή/και τα μέλη του ή/και τα μέλη της 
ομάδας παροχής υπηρεσιών δεν θα πρέπει να είχαν 
συμμετάσχει στα υποψήφια σχήματα του δημόσιου δι−
εθνή διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού 
Διαλόγου για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης 
(ΙΦΣ) για το Έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού 
και ειδικού αντικειμένου της Υπηρεσίας (βαρύτητα 30%).

2. 2α) Αποτελεσματικότητα της προταθείσας Έκθεσης 
Μεθοδολογίας.

2β) Οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθεί−
σας Ομάδας Παροχής των υπηρεσιών (βαρύτητα 45%)

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι−

σμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων 

και πληροφοριών 03/06/2015, έναντι καταβολής δαπάνης 
αναπαραγωγής των εγγράφων 15 ευρώ. Υπάρχει δυνα−
τότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης 
με την υπηρεσία.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 
11/06/2015 και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοι−
χτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επι−
τροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει 
να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
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3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά−
χιστον έξι (6) μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά τις Οδηγίες 89/665/

ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν με την 
2007/66/ΕΚ, και το Ν. 3886/2010), κατατίθενται στην 
αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμμα−
τισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας 
Ηπείρου, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν 
σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του δια−

γωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού.

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα:

β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής − Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε 
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες

β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο−
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη−
σης των αντίστοιχων Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 09/04/2015.

  Ιωάννινα 14 Απριλίου 2015

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α
Η Αντιπεριφερειάρχης

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ − ΣΤΑΥΡΟΥ
F

(2)
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αριθμ. Διακ. 1417/8−4−2015
  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας διενεργεί ανοι−
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγι−
σμένες προσφορές για την ανάθεση υλοποίησης του 
έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους 
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου 
της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρ−
καδίας» (A.Δ.Α. Διακήρυξης: 7ΞΚ07Λ1−ΞΣΤ).

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 175.933.00 ευρώ χω−
ρίς ΦΠΑ.

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά το δολωματικό 
ψεκασμό 1.601.000 ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προ−
γράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της 
Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.

Γλώσσα Ελληνική.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 

η 7/5/2015 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης 09:00 π.μ. της 
ίδιας ημερομηνίας, στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, οδός 
Δεληγιάννη 9, Τρίπολη (2ος όροφος).

Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η 
7/5/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. της αυτής 
ημερομηνίας.

Προκαταρκτική Προκήρυξη και Προκήρυξη Σύμβασης 
του Διαγωνισμού εστάλησαν στην Ε.Ε.Ε.Κ.

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον Ελληνικό 
Τύπο: 09/04/2015. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 π.μ. 
έως 15:00 μ.μ. από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας τηλ. 2710237074, Fax: 
2710226938.

  Τρίπολη, 8 Απριλίου 2015

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F
(3)

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

   Αριθμ. 4024/6−4−2015
1. Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει Διεθνή Δημό−

σιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93) όπως συμπληρωθήκαν με 
ττις διατάξεις των Ν. 4281/2014 (160 Α΄),του Ν.4155/2013 
(120 A΄, του Ν.4205/2013 (242 Α΄) (άρθ. 9, παρ.4β),την 
Υ.Α. Π1/2390/16−10−2013 (2677 Β΄), τις σχετικές του 
Π.Δ. 59/2007 όπως ισχύει,για τη προμήθεια με τίτλο 
«εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 
οικισμού Ανατολής» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμ−
φερότερη προσφορά. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 
198.030,00 € (με ΦΠΑ 23%). 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007−2013 
μέσω της δράσης Ο.Σ.Α.Π.Υ «Ολοκληρωμένων Σχεδίων 
Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου» και ιδίους πόρους του 
Δήμου Ιεράπετρας. Το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007 – 2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) (Αριθμός ΣΑΕΠ 
002/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280178) (κωδικός ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑ−
ΜΑ: MIS 446538).

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. 

2.. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.H 
ημερομηνία ανάρτησης στην διαδικτυακή πύλη του συ−
στήματος ΕΣΗΔΗΣ είναι 10/04/2015. Η έναρξη οριστικής 
υποβολής προφορών είναι η 11/5/2015 και ώρα 17.00 και 
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 
η 17/05/2015 και ώρα 17.00. Υπηρεσία που εκτελεί το 
Διαγωνισμό: Τμήμα προμηθειών Δήμου Ιεράπετρας.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οι−
κονομικοί φορείς:

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλ−
λοδαπά που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή και προμη−
θευτές συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων

β) ενώσεις κατασκευαστών ή και προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά
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γ) συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή και προμηθευτών
δ) κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών 

που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν σύμφωνα με 
τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χώρας 
του Ε.Ο.Χ. ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέλος στη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή τρίτης 
χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την 
Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερι−
κό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών 
που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία δημοσίων 
συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή 
συμφωνία με την Ε.Ε. 

Οι ενώσεις, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες κατασκευ−
αστών ή και προμηθευτών δεν υποχρεούται να λαμβά−
νουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλ−
λουν την προσφορά, αλλά υποχρεούται να υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως του 
αντίστοιχου νομικού σχήματος, εφόσον καταστούν ανά−
δοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο σε διάστημα δέκα ημερών 
το αργότερο από την κοινοποίηση του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα 
η σύμβαση. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμε−
νοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφι−
ακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. − Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική δι−
αδικασία εγγραφής.

4. Οι προσφορές θα είναι σε Ελληνική γλώσσα διαφο−
ρετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπο−
λογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 3.220,00 €. 
Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει 
για διάστημα τουλάχιστον 180 ημερολογιακών ημερών 
από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού. Η δι−
άρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε 
επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακούς μήνες από την 
καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα συνταχθεί στην Ελληνι−
κή γλώσσα, θα απευθύνεται στο Δήμο Ιεράπετρας και 
παρέχεται με εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένων 
Τραπεζών ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργο−
ληπτών Δημ. Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
για παρακατάθεση σ’ αυτό, του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζουν οι σχετι−
κές διατάξεις. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο 
μικρότερο του παραπάνω οριζόμενου, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.

5. Η συνολική προθεσμία περάτωσης της εγκατά−
στασης (προμήθειας) ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες 
με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της Εργολαβικής 
Σύμβασης.

Ο χρόνος συντήρησης και λειτουργίας θα είναι του−
λάχιστον πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση και 
την παραλαβή του υποέργου και ο χρόνος εγγύησης 
θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.

6. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβο−
λής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την εγκύκλιο 9 και 10 
του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. Δ17α/01/68/ΦΝ433.α/26−4−2012 

και Δ17α/05/73/ΦΝ433.α/9−5−2012 αντίστοιχα και του άρ−
θρου 51 του Ν.3669/2008, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
242 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86 ) που προβλέπεται στη 
παράγραφο 15 στο άρθρο 25 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 
Α΄267) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1α του 
τέταρτου άρθρου του Ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α΄122/31−5−2013).

7. ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην σύμβαση 
που θα συνασθεί. 

8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με 
την αναλυτική διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 
καθώς και τη σχετική μελέτη όπως έχουν συνταχθεί από 
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας. 
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσε−
λίδα του Δήμου Ιεράπετρας (www.ierapetra.gov.gr) και 
στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής του πύλης www.
promitheus.gov.gr. από όπου και παραλαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς 

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στο δι−
αδίκτυο (στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ). 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, αιτήματα και συμπλη−
ρωματικές πληροφορίες σχετικές με τη συγκεκριμένη 
προμήθεια, θα παρέχονται από την Υπηρεσία.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδι−
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο ερωτήσεων σε 
μορφή αρχείου.pdf, με ψηφιακή υπογραφή διαφορετικά 
δεν εξετάζονται.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύ−
νουν τον Ανάδοχο.

  Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ

F
(4)

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

   Αριθμ. 4071/6−4−2015
1. Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο 

ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγι−
σμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
(Υ.Α. 11389/93) όπως συμπληρωθήκαν με τις διατάξεις 
των Ν. 4281/2014 (160 Α΄), του Ν.4155/2013 (120 A΄), του 
Ν.4205/2013 (242 Α΄) (άρθ. 9, παρ.4β),την Υ.Α. Π1/2390/
16−10−2013 (2677 Β΄), τις σχετικές του Π.Δ. 59/2007 όπως 
ισχύει, για τη προμήθεια με τίτλο «εγκατάσταση επεξερ−
γασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγ. Στεφάνου» 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 
173.430,00 € (με ΦΠΑ 23%). 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007−2013 
μέσω της δράσης Ο.Σ.Α.Π.Υ «Ολοκληρωμένων Σχεδίων 
Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου» και ιδίους πόρους του 
Δήμου Ιεράπετρας. Το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007 – 2013 (Αριθμός ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280176) 
(κωδικός ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: MIS 446541).

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. 
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2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.H 
ημερομηνία ανάρτησης στην διαδικτυακή πύλη του συ−
στήματος ΕΣΗΔΗΣ είναι 10/04/2015. Η έναρξη οριστικής 
υποβολής προφορών είναι η 11/5/2015 και ώρα 17.00 και 
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 
η 17/05/2015 και ώρα 17.00. Υπηρεσία που εκτελεί το 
Διαγωνισμό: Τμήμα προμηθειών Δήμου Ιεράπετρας.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οι−
κονομικοί φορείς:

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλ−
λοδαπά που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή και προμη−
θευτές συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων

β) ενώσεις κατασκευαστών ή και προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή και προμηθευτών
δ) κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών 

που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν σύμφωνα με 
τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χώρας 
του Ε.Ο.Χ. ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέλος στη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή τρίτης 
χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την 
Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερι−
κό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών 
που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία δημοσίων 
συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή 
συμφωνία με την Ε.Ε. 

Οι ενώσεις, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες κατασκευ−
αστών ή και προμηθευτών δεν υποχρεούται να λαμβά−
νουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλ−
λουν την προσφορά, αλλά υποχρεούται να υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως του 
αντίστοιχου νομικού σχήματος, εφόσον καταστούν ανά−
δοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο σε διάστημα δέκα ημερών 
το αργότερο από την κοινοποίηση του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα 
η σύμβαση. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμε−
νοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφι−
ακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. − Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική δι−
αδικασία εγγραφής.

4. Οι προσφορές θα είναι σε Ελληνική γλώσσα διαφο−
ρετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπο−
λογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 2.820,00 €. 
Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει 
για διάστημα τουλάχιστον 180 ημερολογιακών ημερών 
από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού. Η δι−
άρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε 
επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακούς μήνες από την 
καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα συνταχθεί στην Ελληνι−
κή γλώσσα, θα απευθύνεται στο Δήμο Ιεράπετρας και 
παρέχεται με εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένων 
Τραπεζών ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργο−
ληπτών Δημ. Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
για παρακατάθεση σ’ αυτό, του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζουν οι σχετι−
κές διατάξεις. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο 
μικρότερο του παραπάνω οριζόμενου, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.

5. Η συνολική προθεσμία περάτωσης της εγκατά−
στασης (προμήθειας) ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες 
με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της Εργολαβικής 
Σύμβασης.

Ο χρόνος συντήρησης και λειτουργίας θα είναι του−
λάχιστον πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση και 
την παραλαβή του υποέργου και ο χρόνος εγγύησης 
θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.

6. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβο−
λής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την εγκύκλιο 9 και 10 
του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. Δ17α/01/68/ΦΝ433.α/26−4−2012 
και Δ17α/05/73/ΦΝ433.α/9−5−2012 αντίστοιχα και του άρ−
θρου 51 του Ν.3669/2008, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
242 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86 ) που προβλέπεται στη 
παράγραφο 15 στο άρθρο 25 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 
Α΄267) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1α του 
τέταρτου άρθρου του Ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α΄122/31−5−2013).

7. ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην σύμβαση 
που θα συνασθεί. 

8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με 
την αναλυτική διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 
καθώς και τη σχετική μελέτη όπως έχουν συνταχθεί από 
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας. 
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσε−
λίδα του Δήμου Ιεράπετρας (www.ierapetra.gov.gr) και 
στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής του πύλης www.
promitheus.gov.gr. από όπου και παραλαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς.

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στο δι−
αδίκτυο (στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, αιτήματα και συμπλη−
ρωματικές πληροφορίες σχετικές με τη συγκεκριμένη 
προμήθεια, θα παρέχονται από την Υπηρεσία.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδι−
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο ερωτήσεων σε 
μορφή αρχείου.pdf, με ψηφιακή υπογραφή διαφορετικά 
δεν εξετάζονται.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύ−
νουν τον Ανάδοχο.

  Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ
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      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

   Αριθμ. 4072/6−42015
1. Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο 

ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγι−
σμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
(Υ.Α. 11389/93) όπως συμπληρωθήκαν με ττις διατάξεις 
των Ν. 4281/2014 (160 Α΄), του Ν.4155/2013 (120 A΄), του 
Ν.4205/2013 (242 Α΄) (άρθ. 9, παρ.4β),την Υ.Α. Π1/2390/
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16−10−2013 (2677 Β΄), τις σχετικές του Π.Δ. 59/2007 όπως 
ισχύει, για τη προμήθεια με τίτλο «εγκατάσταση επε−
ξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγ. Ιωάννη» 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 
186.960,00€ (με ΦΠΑ 23%). 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007−2013 
μέσω της δράσης Ο.Σ.Α.Π.Υ «Ολοκληρωμένων Σχεδίων 
Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου» και ιδίους πόρους του 
Δήμου Ιεράπετρας. Το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007 – 2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) (Αριθμός ΣΑΕΠ 
002/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280178) (κωδικός ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑ−
ΜΑ: MIS 446537).

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. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.H 
ημερομηνία ανάρτησης στην διαδικτυακή πύλη του συ−
στήματος ΕΣΗΔΗΣ είναι 10/04/2015. Η έναρξη οριστικής 
υποβολής προφορών είναι η 11/5/2015 και ώρα 17.00 και 
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 
η 17/05/2015 και ώρα 17.00. Υπηρεσία που εκτελεί το 
Διαγωνισμό: Τμήμα προμηθειών Δήμου Ιεράπετρας.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οι−
κονομικοί φορείς:

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλ−
λοδαπά που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή και προμη−
θευτές συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων

β) ενώσεις κατασκευαστών ή και προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή και προμηθευτών
δ) κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών 

που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν σύμφωνα με 
τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χώρας 
του Ε.Ο.Χ. ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέλος στη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή τρίτης 
χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την 
Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερι−
κό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών 
που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία δημοσίων 
συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή 
συμφωνία με την Ε.Ε. 

Οι ενώσεις, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες κατασκευ−
αστών ή και προμηθευτών δεν υποχρεούται να λαμβά−
νουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλ−
λουν την προσφορά, αλλά υποχρεούται να υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως του 
αντίστοιχου νομικού σχήματος, εφόσον καταστούν ανά−
δοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο σε διάστημα δέκα ημερών 
το αργότερο από την κοινοποίηση του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα 
η σύμβαση. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμε−
νοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφι−
ακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. − Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική δια−
δικασία εγγραφής.

4. Οι προσφορές θα είναι σε Ελληνική γλώσσα διαφο−
ρετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπο−
λογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 3.040,00 €. 
Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει 
για διάστημα τουλάχιστον 180 ημερολογιακών ημερών 
από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού. Η δι−
άρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε 
επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακούς μήνες από την 
καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα συνταχθεί στην Ελληνική 
γλώσσα, θα απευθύνεται στο Δήμο Ιεράπετρας και παρέ−
χεται με εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένων Τραπεζών 
ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. 
Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για παρακα−
τάθεση σ’ αυτό, του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 
Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του 
παραπάνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Η συνολική προθεσμία περάτωσης της εγκατά−
στασης (προμήθειας) ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες 
με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της Εργολαβικής 
Σύμβασης.

Ο χρόνος συντήρησης και λειτουργίας θα είναι του−
λάχιστον πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση και 
την παραλαβή του υποέργου και ο χρόνος εγγύησης 
θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.

6. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβο−
λής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την εγκύκλιο 9 και 10 
του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. Δ17α/01/68/ΦΝ433.α/26−4−2012 
και Δ17α/05/73/ΦΝ433.α/9−5−2012 αντίστοιχα και του άρ−
θρου 51 του Ν.3669/2008, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
242 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) που προβλέπεται στη 
παράγραφο 15 στο άρθρο 25 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 
Α΄267) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1α του 
τέταρτου άρθρου του Ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α΄ 122/31−5−2013).

7. ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην σύμβαση 
που θα συνασθεί. 

8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με 
την αναλυτική διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 
καθώς και τη σχετική μελέτη όπως έχουν συνταχθεί 
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιερά−
πετρας. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας (www.ierapetra.gov.gr)
και στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής του πύλης
www.promitheus.gov.gr. από όπου και παραλαμβάνονται 
από τους οικονομικούς φορείς.

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στο δι−
αδίκτυο (στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ). 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, αιτήματα και συμπλη−
ρωματικές πληροφορίες σχετικές με τη συγκεκριμένη 
προμήθεια, θα παρέχονται από την Υπηρεσία.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυ−
ακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μόνο 
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. 
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Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυ−
ναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο ερωτήσεων σε μορφή 
αρχείου.pdf, με ψηφιακή υπογραφή διαφορετικά δεν 
εξετάζονται.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύ−
νουν τον Ανάδοχο.

 Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ
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         ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. Διακ. 3548
  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει στις 27 Μαΐου 

2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ανοικτό Τακτι−
κό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης 
την χαμηλότερη τιμή για την φύλαξη των χώρων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος από την υπο−
γραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού εκατόν τριάντα 
χιλιάδων ευρώ (130.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Είδος Υπηρεσίας: Φύλαξη 
Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 79713000−5
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε−
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 3548/2.4.2015 διακήρυξη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την κατα−
ληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ’ αριθμ 
3548/2.4.2015 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλε−
κτρονικό 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 Συμβάσε−
ων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:
21.5.2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15:00
Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά 

της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προ−
σκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός 
προθεσμίας (3) τριών εργάσιμων ημερών από την κα−
ταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι 
έως τις 26.5.2015, ημέρα Τρίτη, ώρα 15.00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών:
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων ανα−

δόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
του ΕΣΗΔΗΣ στις 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00 π.μ.

Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα με το άρθρο 9 
της υπ’ αριθμ. 3548/2.4.2015 Διακήρυξης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

2.4.2015 για δημοσίευση στο ΦΕΚ της 17ης.4.2015
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της Διακή−

ρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 2.4.2015 για δημοσίευση σε 

εβδομαδιαία εφημερίδα στις 8.4.2015 και για δημοσίευ−
ση σε μία καθημερινή εφημερίδα των Χανίων και δύο 
οικονομικές των Αθηνών στις 3.4.2015.

Τα έξοδα δημοσίευσης στον αθηναϊκό τύπο θα βα−
ρύνουν το Πολυτεχνείο Κρήτης και στον τοπικό τύπο 
τον ανάδοχο.

 Χανιά, 2 Απριλίου 2015

 O Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
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        ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

  Το «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, ΜΑΤΑΙΩΝΕΙ 
και ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ τους κάτωθι διαγωνισμούς:

1) Το δημόσιο, ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, για την 
προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (Νο 18/2015), 
για ένα (1) χρόνο με νέα ημερομηνία διενέργειας την
26−05−2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., και καταλη−
κτική ημερομηνία υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών 
την 20−5−2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00. Προϋπο−
λογισμός 498.944,44€ και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή.

2) Τo δημόσιο, ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, για την 
προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, (Νο 
2/2015) για ένα χρόνο, και με νέα ημερομηνία διενέρ−
γειας την 27−5−2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, και ώρα 10:00 π.μ., 
και καταληκτική ημερομηνία υποβολής Ηλεκτρονικών 
Προσφορών την 21−5−2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00. 
Προϋπολογισμός 334.600,00€ και με κριτήριο κατακύ−
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή

3) Το δημόσιο, ανοιχτό διαγωνισμό, για την προμήθεια 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, (Νο 5/2015) 
για ένα (1) χρόνο και με νέα ημερομηνία διενέργειας 
την 29−5−2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10 π.μ., και 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής Ηλεκτρονικών Προ−
σφορών την 25−5−2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00. 
Προϋπολογισμός 250.000,00 € και με κριτήριο κατακύ−
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

4) Το δημόσιο, ανοιχτό διαγωνισμό, για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙ−
ΣΗ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Νο 13/2015) για ένα χρόνο με νέα ημε−
ρομηνία διενέργειας την 04−06−2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και 
ώρα 10:00 π.μ., και καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Ηλεκτρονικών Προσφορών την 28−5−2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
και ώρα 14:00. Προϋπολογισμός 165.000,00 € και με κρι−
τήριο τη χαμηλότερη τιμή

5) Το δημόσιο, ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, για την 
προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΙ−
ΜΟΔΟΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ –
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ − ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ) (Νο 7/2015) για ένα (1) 
χρόνο, με νέα ημερομηνία διενέργειας την 10−06−2015, 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, και ώρα 10:00 π.μ., και καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών την 
4−6−2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00. Προϋπολογι−
σμός 1.455.000,00 € και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά.

6) Το δημόσιο, ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, για την 
προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, για ένα (1) 
χρόνο, (Νο 3/2015) με νέα ημερομηνία διενέργειας την 
11−6−2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., και καταλη−
κτική ημερομηνία υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών 
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την 5−6−2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00. προϋ−
πολογισμός 920.000,00 €, και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή.

 O Διοικητής
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

 F
(8)

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμ. Διακ. 24/2015
  Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί πρόχειρο, 

ανοικτό, δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προ−
μήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού.

Ο προϋπολογισμός είναι 31.642,26€ με ΦΠΑ, η ημερο−
μηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 5/5/2015 
και ώρα 14.30μμ Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγω−
νισμού είναι 6/5/2015 και ώρα 10πμ. Ειδικοί περιορισμοί 
συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές όπου αναφέρονται 
αναλυτικότερα στην διακήρυξη η οποία θα αναρτηθεί 
στο site του Νοσοκομείου www.kavalahospital.gr. Η πα−
ράδοση θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκο−
μείου. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς 
είναι 180 ημέρες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 
δεκτές. Η πληρωμή θα γίνεται σε € και σύμφωνα με τις 
νόμιμες διατάξεις. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την δι−
ακήρυξη δίδονται στο τηλ 2513501598,φαξ 2513501653, 
αρμόδιος υπάλληλος Γκαβανά Μαρία στο τμήμα Προ−
μηθειών δ/νση Περιοχή Βασιλάκη, ΤΚ 65505.

Καβάλα, 8 Απριλίου 2015

Ο Διοικητής
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ

F
(9)

        ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στην 8691/8.4.2015 περίληψη διακήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισμού του Δήμου Πλατανιά που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 131/9.4.2015 (τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων 
Συμβάσεων) στην στήλη 1040 στην Α΄στήλη στους 36, 
37 και 38 στίχους εκ των άνω διορθώνεται 

το εσφαλμένο:
«...5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπερι−

λαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 3.075,00 ευρώ»,
στο ορθό: 
«... 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπε−

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 1.000,00 ευρώ». 

 (Από το Δήμο Πλατανιά)  
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