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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αρ. Φύλλου 695
14 Νοεμβρίου 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθμ. 4837/οικ.
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(−Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟ−
ΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1
Πόλη: ΤΡΙΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: 22 100 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Σημείο(−α) επαφής: Δ.Τ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ−
ΣΟΥ
Υπόψη: ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΥ. ΣΙΔΕΡΗ
Τηλ.: +30 – 2710 23 85 59, +30 – 2710 23 85 62
Φαξ: +30 – 2710 22 68 79
e−mail: dteperpel@yahoo.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Δ.Τ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Οπλαρχηγού
Σεχιώτη 1, 22 100, Τρίπολη
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα
(συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγω−
νιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών)
είναι διαθέσιμα από:
Δ.Τ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Οπλαρχηγού
Σεχιώτη 1, 22 100, Τρίπολη
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Δ.Τ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Οπλαρχηγού
Σεχιώτη 1, 22 100, Τρίπολη
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της Μελέτης είναι: «ΒΕΛΤΙΩ−
ΣΗ 1ης Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ − ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ – ΟΙΤΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» και οι τόποι της παροχής
είναι: Ν. Μεσσηνίας και Ν. Λακωνίας.
II.1.1) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αφορά την
εκπόνηση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών

για τη βελτίωση στα τμήματα που απαιτείται, κατά μή−
κος του οδικού τμήματος Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Οί−
τυλο – Αρεόπολη με παράκαμψη Οικισμών του Νομού
Μεσσηνίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι κινήσεις
και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια σε όλο το μήκος
από Καλαμάτα έως Οίτυλο – Αρεόπολη δια μέσου των
συναντόμενων οικισμών οι οποίοι αποτελούν δημοτικά
διαμερίσματα των Δήμων της περιοχής.
Τα τμήματα αυτά εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές
όπου η υφισταμένη οδός παρουσιάζει περιορισμένα γε−
ωμετρικά χαρακτηριστικά που μειώνουν την ασφάλεια
της κυκλοφορίας η διέρχεται μέσα από οικισμούς με
επίσης περιορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά λόγω
πυκνής παρόδιας δόμησης.
Συνολικά προβλέπονται βελτιώσεις δυσχερών τμημά−
των σε μήκος περί τα 32 χλμ., στο οποίο περιλαμβάνο−
νται και οι παρακάμψεις των οικισμών Κάμπου –Σταυ−
ροπηγίου, Αγίου Νίκωνα και οι ισόπεδοι κόμβοι ΙΚ1, ΙΚ2,
ΙΚ3, ΙΚ4, ΙΚ5, ΙΚ6, ΙΚ7, ΙΚ9, ΙΚ10.
Για τη παράκαμψη Κάμπου –Σταυροπηγίου, στην οποία
περιλαμβάνονται και οι κόμβοι ΙΚ3, ΙΚ4, ΙΚ5, υπάρχει
εγκεκριμένη οριστική μελέτη οδοποιίας η οποία θα αξι−
οποιηθεί και θα συμπληρωθεί με τις αναγκαίες υποστη−
ρικτικές μελέτες.
Ο αναλυτικός καθορισμός των τμημάτων που θα βελ−
τιωθούν θα γίνει στο αρχικό στάδιο της μελέτης, ύστερα
από τεκμηριωμένη πρόταση του αναδόχου και έγκριση
της Υπηρεσίας.
Πέραν αυτών περιλαμβάνεται η μελέτη δύο (2) ακόμα
ισόπεδων κόμβων ΙΚ8, ΙΚ11 οι οποίοι βρίσκονται εκτός
των παραπάνω τμημάτων.
Οι κόμβοι που θα υλοποιηθούν συνολικά είναι οι εξής:
1. ΙΚ1 περί τη Χ.Θ: 1+180 σύνδεση οδού Ναυαρίνου
2. ΙΚ2 περί τη Χ.Θ: 4+500 προς Μικρά Μαντίνεια−Κιτριές
3. ΙΚ3 περί τη Χ.Θ: 15+600 εισόδου Κάμπου
4. ΙΚ4 περί τη Χ.Θ: 16+500 εισόδου Σταυροπηγίου
5. ΙΚ5 περί τη Χ.Θ: 18+600 εξόδου Σταυροπηγίου
6. ΙΚ6 περί τη Χ.Θ: 30+500 εισόδου Καρδαμύλης
7. ΙΚ7 περί τη Χ.Θ: 31+300 εξόδου Καρδαμύλης
8. ΙΚ8 περί τη Χ.Θ: 37+200 Στούπας
9. ΙΚ9 περί τη Χ.Θ: 56+200 εισόδου Αγίου Νίκωνα
10. ΙΚ10 περί τη Χ.Θ: 57+500 εξόδου Αγίου Νίκωνα
11. ΙΚ11 περί τη Χ.Θ: 64+700 Οιτύλου.
Τέλος προβλέπεται μελέτη του αποκαθιστάμενου
οδικού δικτύου.
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Για τα παραπάνω οδικά έργα θα εκπονηθούν οι ανα−
γκαίες μελέτες Οδοποιίας, Σήμανσης – Ασφάλισης,
Στατικών, Υδραυλικών, Τοπογραφικών, Περιβαλλοντι−
κών, Γεωλογικών, Γεωτεχνικών, Ηλεκτρομηχανολογικών,
Φυτοτεχνικών, ΣΑΥ – ΦΑΥ και τεύχη Δημοπράτησης.
Η παρούσα Προκήρυξη αφορά σε διαγωνισμό που θα
ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3316/2005 και
περιλαμβάνει:
α) Τη σύναψη τριών χωριστών συμβάσεων με δια−
φορετικούς αναδόχους για την εκπόνηση αντίστοιχων
προκαταρκτικών μελετών και
β) την σύναψη, μίας σύμβασης με έναν από τους άνω
αναδόχους για την εκπόνηση όλων των υπόλοιπων στα−
δίων της μελέτης του άνω έργου.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου
αναφέρονται στα τεύχη που μνημονεύονται στο άρθρο
8 της παρούσας Προκήρυξης και την συνοδεύουν.
Η κατ’ αποκοπή αμοιβή κάθε μιας από τις προκαταρ−
κτικές μελέτες ανέρχεται σε 30.000,00 €, περιλαμβάνει
δε την αμοιβή για την εκπόνηση τόσο της προκαταρκτι−
κής μελέτης όσο και των απαραίτητων στη φάση αυτή
υποστηρικτών μελετών. Η αμοιβή της προκαταρκτικής
μελέτης αναλύεται κατά κατηγορία μελέτης ως ακο−
λούθως.
Κατηγορία μελέτης 10 (Συγκοινωνιακή) 30.000,00 €
Η προεκτιμώμενη αμοιβή των υπόλοιπων σταδίων της
μελέτης ανέρχεται σε 1.967.069,11 € και επιμερίζεται σε
επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές:
525.079,09 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική)
609.863,13 € για μελέτη κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακή)
109.136,52 € για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατική)
282.060,15 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλική)
97.466,82 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική)
102.810,38 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική)
120.000,00 € κατ’ αποκοπήν για μελέτη κατηγορίας
21 (Γεωτεχνική)
30.479,68 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχα−
νολογική Μελέτη)
19.167,31 € για μελέτη κατηγορίας 25 (Φυτοτεχνική
Μελέτη)
19.315,77 € κατ’ αποκοπήν για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
51.690,25 € κατ’ αποκοπήν για τεύχη Δημοπράτησης
βάσει των οποίων οριοθετείται, στην παράγραφο 19.1
της Προκήρυξης το δικαίωμα συμμετοχής στον δια−
γωνισμό.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση όλων των
υπόλοιπων σταδίων της μελέτης ορίζεται σε 19 μήνες
από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη−
ροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης των προ−
καταρκτικών μελετών δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύ−
ησης συμμετοχής.
Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης όλων
των υπόλοιπων σταδίων της Μελέτης απαιτείται η εκ
μέρους των αναδόχων των προκαταρκτικών μελετών
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1.500,00 € και
είναι ίση προς το 5% της κατ’ αποκοπήν αμοιβής της
προκαταρκτικής μελέτης που ανατίθενται, που υπολο−
γίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6
του Ν. 3316/2005.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμ−
φωνητικού για την εκπόνηση των υπόλοιπων σταδίων
της μελέτης για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ης Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ −
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ – ΟΙΤΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»
οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλε−
σης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος (VΙ)
της Προκήρυξης, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ποσό
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρ−
χεται σε ποσοστό 5% της σύμβασης.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τη
ΣΑΜΠ 026/0 με κωδικό αριθμό ενάριθμου έργου ΣΑΜΠ
2013ΜΠ02600000.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία,
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία
σύμφωνα με το Ν. 3316/2005.
4. Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέ−
λεση της σύμβασης: Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται
στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών».
Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των
διαγωνιζομένων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανα−
φέρονται στο άρθρο 20 και τα απαιτούμενα δικαιολο−
γητικά αναφέρονται στο άρθρο 22.3 του τεύχους της
αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογη−
τικά − αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο δι−
αγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 22 του τεύχους της
αναλυτικής Προκήρυξης.
Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.
2 του Ν. 3316/2005, σε συνδυασμό με την παρ. 2γ του
άρθρου 6 που απαιτούνται για κάθε επί μέρους μελέτη
της σύμβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως κα−
λούμενη τάξη κάθε πτυχίου σύμφωνα με τις επιμέρους
προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών της παρ. 12.2 και 12.3
της Προκήρυξης, είναι οι εξής:
1. στην κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφική), πτυχία
τουλάχιστον τάξεως Δ
2. στην κατηγορία μελέτης 10 (Συγκοινωνιακή), πτυχία
τουλάχιστον τάξεως Δ
3. στην κατηγορία μελέτης 08 (Στατική), πτυχία του−
λάχιστον τάξεως Δ
4. στην κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλική), πτυχία
τουλάχιστον τάξεως Δ
5. στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντική), πτυχία
τουλάχιστον τάξεως Β
6. στην κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογική), πτυχία
τουλάχιστον τάξεως Γ
7. στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνική), πτυχία
τουλάχιστον τάξεως Γ
8. στην κατηγορία μελέτης 09 (Η/Μ), πτυχία τουλά−
χιστον τάξεως Γ
9. στην κατηγορία μελέτης 25 (Φυτοτεχνική), πτυχία
τουλάχιστον τάξεως Β
των Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γραφείων Εται−
ρειών Μελετητών, του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 και
του Π.Δ/τος 138/2009.
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5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοι−
νοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα
ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
− είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελε−
τητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετών και διαθέτουν
πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της ανω−
τέρω παραγράφου 2, ή
− προέρχονται από χώρες − μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ.,
ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα Μητρώα,
σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και
είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών
αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 2, ή
− προέρχονται από χώρες − μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
που δεν τηρούν Μητρώα των προηγούμενων παραγρά−
φων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις
δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο−
ρίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά
Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18
ΕΚ ή στα αντίστοιχα Μητρώα των χωρών τους, και δια−
θέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει
από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρει−
ών/Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το
άρθρο 39 του Ν. 3316/05, ως εξής:
1. Για την κατηγορία μελέτης ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ του−
λάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας, έναν (1)
μελετητή 8ετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς
εμπειρίας
2. Για την κατηγορία μελέτης ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ του−
λάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας, έναν (1)
μελετητή 8ετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς
εμπειρίας
3. Για την κατηγορία μελέτης ΣΤΑΤΙΚΩΝ τουλάχιστον
έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας, έναν (1) μελετητή
8ετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπει−
ρίας
4. Για την κατηγορία μελέτης ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ τουλά−
χιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας, έναν (1)
μελετητή 8ετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς
εμπειρίας
5. Για την κατηγορία μελέτης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ του−
λάχιστον έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας
6. Για την κατηγορία μελέτης ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ τουλάχι−
στον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας
7. Για την κατηγορία μελέτης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ τουλά−
χιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας
8. Για την κατηγορία μελέτης Η/Μ τουλάχιστον έναν
(1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας
9. Για την κατηγορία μελέτης ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ τουλά−
χιστον έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας
Οι συμμετέχουσες συμπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει
να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ 19.1,
δηλαδή να καλύπτουν συνολικά τις απαιτούμενες τάξεις
ανά κατηγορία μελέτης, τα δε μέλη τους να εμπίπτουν
τουλάχιστον σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 19.2,
διαφορετικά η υποψήφια σύμπραξη ή κοινοπραξία στε−
ρείται του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό και
αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζο−
μένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή προσφοράς
όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν πάσχει έστω
και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζομένου, αποκλείεται.
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Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπο−
ρεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγο−
ρία, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της
διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμε−
νοι πρέπει η εγγραφή στα Μητρώα και στους καταλό−
γους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της
παραλαβής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες
αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά στους εγ−
γεγραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων/
Εταιρειών της Διεύθυνσης του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ15, αναγκαία
προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά την
σύναψη της σύμβασης. Αποτελεί λόγο αποκλεισμού ο
υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο
διαγωνισμό και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμε−
τέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμο−
νωμένα, είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε
αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία
όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμ−
μετέχει το πρόσωπο.
Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των Εται−
ρειών/Γραφείων Μελετών, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά
την ημερομηνία του διαγωνισμού το εταιρικό ή αν το
εταιρικό έχει λήξει, να έχει υποβληθεί προγενέστερα
της ημέρας του διαγωνισμού και σε προθεσμία σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή
τους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόμενη Εταιρεία/
Γραφείο Μελετών αποκλείεται. Για τα ατομικά πτυχία
που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας
(εταίρου ή υπαλλήλου) ισχύουν τα αναφερόμενα στην
παράγρ. 1 του άρθρ. 4 του Π.Δ. 138/2009.
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Σύμφωνα με την παραγ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3316/05
και με βάση το άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης
ΔΜΕΟ/α/ο/1161/15−7−2006 για τον προσδιορισμό της πλέ−
ον συμφέρουσας προσφοράς προς ανάδειξη των ανα−
δόχων της προκαταρκτικής μελέτης, θα αξιολογηθούν
οι Τεχνικές Προσφορές των Διαγωνιζομένων που δεν
αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου της καταλληλό−
τητας των διαγωνιζομένων, με βάση τα κριτήρια που
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Προκήρυξης.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι−
σμού:
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα
τεύχη από τα γραφεία της Υπηρεσίας που διεξάγει τον
διαγωνισμό με την καταβολή του ποσού των 25 €, μέχρι
τις 05−01−2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλά−
βουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού
που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία
σχετικά με τον τρόπο καταβολής της δαπάνης ανα−
παραγωγής και αποστολής. Η Υπηρεσία παραδίδει τα
τεύχη διαγωνισμού στα Γραφεία της, στην ταχυδρομική
υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφερομένου, χωρίς να
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη
14−01−2015 και ώρα 10:00π.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 7 μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και
το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το
διαγωνισμό, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν
σχετικές πληροφορίες, ήτοι:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕ−
ΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑ−
ΚΑΡΙΟΥ
Πόλη: ΤΡΙΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: 22 100 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
e−mail: Τηλ.: +30 2713601151
Διεύθυνση διαδικτύου (URL): Φαξ: +30 2713601153
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΚ την
06−11−2014 (2014−147446).
Τρίπολη, 11 Νοεμβρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
(2)
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμ. 60836
Ο Δήμος Σερρών διακηρύττει ότι στις 2 του μηνός
Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο
Σερρών, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το
σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,
του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, για την κατασκευή του
έργου με τίτλο «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργει−
ας σε Δημοτικά Κτίρια». Το προκηρυσσόμενο έργο με
τίτλο: «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημο−
τικά Κτίρια», θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με
τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» (κωδ. ΠΔΕ:
2012ΣΕ06180089), η οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «04 ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΚΜ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ − ΘΡΑΚΗ».
Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρημα−
τοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων
περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης
της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των
περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της
μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακ−
μάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω
της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και
διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το
ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και
ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρη−
σης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης
βιώσιμης ανάπτυξης.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με
προϋπολογισμό 188.773,65€ και Η/Μ με προϋπολογισμό
56.271,90€ (δαπάνη εργασιών χωρίς ΓΕ και ΟΕ, απρό−

βλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Αναλυτικά: Δαπάνη
εργασιών: 245.045,55 €, Γενικά έξοδα και όφελος εργο−
λάβου: 44.108,20€, Απρόβλεπτα: 43.373,06€, Αναθεώρηση:
4.871,56€.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
από την έδρα του Δήμου Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, μέ−
χρι τις − −2014. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350121,
αρμόδιος υπάλληλος Ευτυχία Πανίδου. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β΄.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένες εργολη−
πτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ−
γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Α2 έως και 7η τάξη για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 έως και 7η τάξη
για έργα κατηγορίας Η/Μ.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα πα−
ρόμοια (ποσοτικά και ποιοτικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό
μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7
του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ.
2γ περ. ββ) του ν. 4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε
εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρα−
κτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της
καλούμενης 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.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε
2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 6.748,00 ευρώ και η σχετι−
κή εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο
Σερρών. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Προβλέπεται
η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 16 της
διακήρυξης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκρι−
θεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών.
Σέρρες, 12 Νοεμβρίου 2014
Ο Αντιδήμαρχος ΄Εργων Υποδομών
και Καθημερινότητας
ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
F
(3)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ − ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Αριθμ. 39511
Ο Δήμος Σπάτων − Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Επαναληπτικό Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με σφρα−
γισμένες προσφορές για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙ−
ΝΗΣΗΣ−ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 587.560,67€ ως
κατωτέρω:
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ΤΜΗΜΑ 1. ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ−ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

LT

39.600

1,386

54.885,60

2

Πετρέλαιο Κίνησης

LT

265.000

1,100

291.500,00

3

Πετρέλαιο Θέρμανσης

LT

59.000

1,100

64.900,00

ΤΜΗΜΑ 2. ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ−ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

LT

293

1,386

406,00

ΤΜΗΜΑ 3. ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.

Πετρέλαιο Θέρμανσης

LT

40.000

1,100

44.000,00

ΤΜΗΜΑ 4. ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.

Πετρέλαιο Θέρμανσης

LT

20.000

1,100

22.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 477.691,60
ΦΠΑ 23% 109.869,07
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 587.560,67
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά−
στημα του Δήμου Σπάτων −Αρτέμιδος − Βας. Παύλου
και Δημ. Χρ. Μπέκα (3ος όροφος) στα Σπάτα Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την
30/12/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πό−
ρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί
με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι 9.553,83€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης αρχικού και επαναληπτικού
διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται
ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική δι−
εύθυνση του Δήμου www.spata−artemis.gr/διαγωνισμοί
από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(Πληροφορίες: Αλούπη Αικατερίνη, τηλ. 213−2007397).
Σπάτα, 7 Νοεμβρίου 2014
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
F
(4)
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Αριθμ. 22013/12−11−2014
Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού πρόγραμμα ομα−
δικής ασφάλισης των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
(ΤΔ−164/14).
1. Ο παρών διαγωνισμός αφορά την ανάθεση για την
σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, για την ομαδική
ασφάλιση του προσωπικού της ΣΤΑΣΥ Α.Ε, για χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

2. Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται εταιρείες και επι−
χειρήσεις ή συμπράξεις εταιρειών ή/και επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφάλισης από το καταστατικό
των οποίων σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των
ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους
σκοπό και οι οποίες:
• Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία, και συγκεκριμένα τις δια−
τάξεις του Ν.Δ. 400/70, όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
• Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου
πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
• Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων
χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/97.
Δεκτές επίσης στο διαγωνισμό γίνονται οι συμπρά−
ξεις/κοινοπραξίες μεταξύ των παραπάνω εταιρειών ή/
και επιχειρήσεων με οποιοδήποτε συνδυασμό.
Δεν γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή πρακτόρων, ασφα−
λειομεσιτών και μεσαζόντων εν γένει.
Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος μιας και μόνο σύμπραξης/κοινοπραξίας.
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν
απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του
διαγωνισμού απευθυνόμενοι εγγράφως στην κάτωθι
διεύθυνση το αργότερο μέχρι την 28.11.2014, με ρητή
αναφορά στον τίτλο του διαγωνισμού. Η ΣΤΑΣΥ θα συ−
γκεντρώσει όλα τα ερωτήματα και σε διάστημα πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας
για την υποβολή από τους υποψηφίους αποριών και
ερωτημάτων, θα εκδώσει τεύχος Διευκρινίσεων.
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4. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δω−
ρεάν το τεύχος Διακήρυξης και το τεύχος του Ασφαλι−
στικού Προγράμματος επιτόπου ή μέσω ταχυδρομείου
απευθυνόμενοι στην ΣΤΑΣΥ ως εξής:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας
Αθηνάς 67,10552 Αθήνα Τηλ.: 214 4141171 − Fax: 210
3223935 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 − 15:00)
ή από την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ www.stasy.gr
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζε−
ται η 29.12.2014 και ώρα 11.00. Η γλώσσα σύνταξης των
υποβολών είναι η Ελληνική.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί
την 29.12.2014 και ώρα 11.30 στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ,
Αθηνάς 67.
5. Η ανάθεση θα γίνει στον Διαγωνιζόμενο, που υπέ−
βαλλε την πιο χαμηλή τιμή.
6. Με την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγω−
νισμό, για ποσό ίσο με σαράντα οχτώ χιλιάδες διακόσια
πενήντα (48.250,00 €) ευρώ. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με
το 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος της οικο−
νομικής του προσφοράς. Υποδείγματα των Εγγυητικών
Επιστολών δίνονται στα τεύχη του διαγωνισμού.
7. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τα συνολικά
ασφάλιστρα για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12)
μηνών ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων εξήντα
πέντε χιλιάδων (965.000,00 €) ευρώ. Προσφορές που
θα υπερβούν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν θα
γίνουν δεκτές.
8. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος
των ζητουμένων υπηρεσιών ή η υποβολή εναλλακτικής
προσφοράς για τις ζητούμενες υπηρεσίες.
9. Η περίληψη της διακήρυξης έχει δημοσιευθεί και
στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».
Ο Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
F
(5)
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Αριθμ. 22012/12−11−2014
Προμήθεια ανοικτού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ−
ΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.»
(ΤΔ−084/14).
1. Ο παρών διαγωνισμός αφορά την προμήθεια διακο−
σίων (200) τεμαχίων επισώτρων για τα οχήματα ΤΡΑΜ
της ΣΤΑΣΥ. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά το
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με ημερομηνία έναρξης
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Τμηματικές
παραδόσεις εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου γί−
νονται δεκτές.
2. Δεκτά στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που από το καταστατικό
τους προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσι−
ών στον παρόντα διαγωνισμό εντάσσεται στον εταιρικό
τους σκοπό.
• έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία.

• έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα τους
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
• έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τη
νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμ−
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/97.
Δεκτές επίσης στο διαγωνισμό γίνονται οι συμπρά−
ξεις μεταξύ των παραπάνω εταιρειών με οποιοδήποτε
συνδυασμό.
Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος μιας και μόνο κοινοπραξίας/σύμπραξης.
Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμέ−
νη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφο−
ρά. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε κάποια
από αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πριν την
υπογραφή της σύμβασης να συσταθεί Κοινοπραξία με
συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη της Κοινοπραξίας
ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του
έργου.
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν
απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του
διαγωνισμού το αργότερο μέχρι την 21.11.2014. Η ΣΤΑΣΥ
θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα και εντός πέντε
(5) εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας
για την υποβολή από τους υποψηφίους αποριών και
ερωτημάτων, θα εκδώσει τεύχος Διευκρινήσεων.
Τα έγγραφα του Διαγωνισμού διατίθενται από:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας
Αθηνάς 67,10552 Αθήνα
Τηλ.: 214−4141369 και 214−4141139 − Fax: 210 3223935
(εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 − 15:00)
5. Το τεύχος Διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στους
διαγωνιζόμενους το οποίο μπορούν να το παραλάβουν
και από την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ www.stasy.gr., Ημε−
ρομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η
16.12.2014 και ώρα 10.00 π.μ. Η γλώσσα σύνταξης των
υποβολών είναι η Ελληνική.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί
την 16.12.2014 και ώρα 10.30π.μ., στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ,
Αθηνάς 67.
6. Η ανάθεση θα γίνει στον Διαγωνιζόμενο, που υπέ−
βαλλε την πιο χαμηλή τιμή.
7. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι δια−
γωνιζόμενοι θα πρέπει είτε να καταθέσουν Εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, για ποσό ίσο με επτά χιλιάδες
τριακόσια ογδόντα (7.380,00) ευρώ, είτε να καταθέσουν
το ως άνω ποσό ως εγγύηση στο ταμείο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Ο Ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλε−
σης ποσού ίσου με το 10% του συνολικού συμβατικού
τιμήματος της οικονομικής του προσφοράς.
Υποδείγματα των Εγγυητικών Επιστολών δίνονται στα
τεύχη του διαγωνισμού.
8. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια,
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων
(120.000,00€) πλέον ΦΠΑ. Προσφορές που θα υπερβούν
την προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν θα γίνουν δεκτές.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
9. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος
των ζητουμένων υπηρεσιών ή η υποβολή εναλλακτικής
προσφοράς για τις ζητούμενες υπηρεσίες.
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος

Αριθμ. 17793

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
F

Ο Δήμος Αίγινας διακηρύσσει ότι,
Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμη−
λότερη τιμή: «Η προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενι−
κού Ταμείου Αίγινας έτους 2014−2015», στις πιο κάτω
αναφερόμενες ποσότητες: α) βενζίνη αμόλυβδη 10.000
λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 120.000 λίτρα, β) πετρέλαιο
θέρμανσης 1.000 λίτρα, ενδεικτικού προϋπολογισμού
155.760,00 € πλέον του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις τε−
χνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 75/2014 μελέτης
που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Αίγινας και θεωρήθηκε αρμοδίως.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά−
στημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου, στις 24 Νοεμβρίου 2014,
ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης παραλαβής των προ−
σφορών την 13:00΄.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται α) Τα φυσικά πρό−
σωπα (΄Ελληνες πολίτες ή αλλοδαποί) β) τα νομικά
πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), γ) Συνεταιρισμοί, δ)
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της αριθμ. 11389/93
απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός των άλλων
δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη και
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσού 7.788,00 € ανα−
γνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Πα−
ρακαταθηκών και Δανείων.
Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο−
νται στην Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ
του Δήμου Αίγινας Φούφλια Ευφροσύνη (Τηλ. 22973−
20064) ή στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος Σκαφιδάς Χρήστος – τηλ.
22973−20032, 20019) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου
www.aegina.gr.

(6)
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Αρ. Διακ. Φ4−2671/11.11.2014
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
απόψεως προσφορά, για την υλοποίηση του υποέργου
3 με τίτλο «Πλήρη μηχανοργάνωση και υιοθέτηση συ−
στήματος Management Information System (MIS)» στο
πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Αναδιοργάνωση και ενί−
σχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ» (κωδικός ΟΠΣ: 296253), η οποία
είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥ−
ΝΑΜΙΚΟΥ» του ΕΣΠΑ 2007−2013 και συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).
Σκοπός του ως άνω έργου είναι η ανάπτυξη ολοκλη−
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης για την
Ε.Σ.Ε.Ε., τη δομή εκπαίδευσης της Εθνικής Συνομοσπον−
δίας Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) και το Ινστιτούτο
Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ). Επιπλέον,
στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται και η προμήθεια
αδειών βασικού λογισμικού.
Ο προϋπολογισμός του έργου του παρόντος Διαγω−
νισμού ανέρχεται σε 130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του δι−
καιώματος προαίρεσης ύψους 15% επί του συνολικού
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ). Η ημερομηνία λήξης υπο−
βολής των προσφορών είναι 19.12.2014 και ώρα 14:00
μμ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι
19.12.2014 και ώρα 14:00 μμ.
Η Ε.Σ.Ε.Ε. διαθέτει δωρεάν αριθμημένα τεύχη της δια−
κήρυξης του διαγωνισμού στην Μητροπόλεως 42, Αθήνα,
4ος όροφος από 14/11/2014 μέχρι και 19/12/2014, ώρες
09:00−14:00, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι όροι
συμμετοχής. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
ενημερωθεί για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.esee.gr.
Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό
πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας
Αρχής (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου), στη
διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα, στο Τμήμα
Γραμματείας, στον 4ο όροφο, fax: +30 210 − 3259209,
μέχρι την Παρασκευή 19/12/2014 και ώρα Ελλάδος 14:00
μμ., μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Μέρος Β της διακήρυξης. Εναλλακτι−
κές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια−
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 210 3259194, fax: 210 3259229,
αρμόδιος υπάλληλος Αριστείδης Κωνσταντάς, Μητρο−
πόλεως 42, 10563 Αθήνα.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ

Αίγινα, 12 Νοεμβρίου 2014
Ο Δήμαρχος κ.α.α
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΔΕΣ
F
(8)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Αριθμ. 2420
1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι−
σμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική
προσφορά για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣ−
ΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ−
ΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»,
με προϋπολογισμό 600.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθε−
ται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατη−
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γορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 381.481,82 € και
β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό
104.217,60 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό−
βλεπτα). Το έργο αφορά στην πλήρη αποκατάσταση
του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βασκίνας
στο Λεωνίδιο (οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές
εργασίες), μετά της πλήρους διαμόρφωσης του περι−
βάλλοντος το κτίριο χώρο.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο
Λεωνίδιο του Δήμου Ν. Κυνουρίας, μέχρι τις 4−12−2014.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27570−22807, FAX επικοι−
νωνίας 27570−22246, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω−
νία Τριτάκη Μαρίνα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9−12−2014, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο−
ρών είναι το σύστημα «προσφοράς επί μέρους ποσο−
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της Υπηρεσίας με
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω−
σης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω−
νιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν
στην Α1 και άνω τάξη για έργα Οικοδομικά και στην Α1
και άνω τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά β) αλλο−
δαποί διαγωνιζόμενοι 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 9.756,10 ΕΥΡΩ και
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω−
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
6. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παρο−
χή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά παρ. 1 του άρθρου
157 του Ν. 4281/2014, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της Σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα
και με το άρθρο 12 της Διακήρυξης Δημοπρασίας, ορίζεται
σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα 9 «Προστασία
φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας» του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον − Αειφόρος
Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ − Εθνικοί Πόροι)
με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ07580089».
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.
Λεωνίδιο, 12 Νοεμβρίου 2014
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ
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