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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αρ. Φύλλου 722
8 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθ. Διακ. 41643/957
Ο Δήμος Πειραιά διακηρύσσει ότι στις 10 Δεκεμβρί−
ου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Κεντρι−
κό Κατάστημα του Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή,
7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού θα
γίνει ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω−
μένο πρωτότυπο επικυρωμένο έντυπο ομαδοποιημένων
τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέ−
ρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Α.Ε. 8/2012», προϋπολογισμού 3.252.032,52 πλέον
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με συγχρηματοδότηση
του έργου από εθνικούς πόρους και από την Ε.Ε. – Ευ−
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια
του ΕΣΠΑ / ΠΕΠ Αττικής 2007−2013 και ειδικότερα από
τις πιστώσεις της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ−Β’ ΦΑΣΗ» με κωδικό MIS 456706 στο Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Αττική».
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγε−
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην 3η και 4η κατηγορία (εντός και
εκτός νομού έδρας) και στην 5η κατηγορία (εντός νο−
μού έδρας) στα έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β. Προερχόμενες από
κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊ−
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ−
νων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι−
χη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.,

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ−
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους ,
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο−
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή−
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του
ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ−
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την
κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 64.690,83 €, σε γραμ−
μάτιο κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)
και θα ισχύει τουλάχιστον έως τις 10 Ιουλίου 2014.
Τεύχη του διαγωνισμού θα δίδονται προς τους εν−
διαφερόμενους από το Τμήμα Οδικών Έργων και Δη−
μοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Πειραιά, της Δ/νσης
Οδοποιίας−Αποχ/σης του Δήμου Πειραιά, ενώ (εκτός από
το έντυπο προσφοράς) θα είναι διαθέσιμα και από την
ιστοσελίδα του Δήμου: www.pireasnet.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Θεωρημένο έντυπο προσφοράς θα δίνεται
μέχρι και την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 από το Τμήμα
Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οδικών Έργων και
Δημοτικής Συγκοινωνίας, (Ευαγγελιστρίας 21 και 34ου
Συντάγματος Πεζικού, τηλ.:2104199817, 2104199844) κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο και
στο Φ.Ε.Κ./τ.ΔΔΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Πειραιάς, 5 Νοεμβρίου 2013
Με ειδική εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
F
(2)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθ. οικ. 109624/40878
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου διακηρύσσει
την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
Π.Ε.Η. ( 2012−2014) Υποέργο 3: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙ−
ΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Η. ( 2012−2014), Γ΄
ΦΑΣΗ− ΝΔ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Πίστωση ποσού 100.000,00€ για το έτος 2013, ποσού
400.000,00€ για το έτος 2014
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗ ΤΕΟ
(Κωδικός Υ/Ε3:01.05.12.010.003)
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προ−
ϋπολογισμό 392.171,64 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
Δημοπρατούσα Αρχή: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρα−
κλείου, οδός Μάρκου Μουσούρου 15, Ηράκλειο.
Πληροφορίες: στο τηλέφωνο 2813−410264, FAX 2810−
342295 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μ.Καρ−
δαμάκη.
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση του οδο−
στρώματος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περι−
φερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο Νοτιοδυτικό της
τμήμα. Ως συντήρηση οδοστρώματος νοείται το σύνολο
των εργασιών για την διατήρηση της ποιοτικής κατά−
στασης του οδοστρώματος όσο το δυνατόν πλησιέ−
στερα της αρχικής όπως αναλυτικά αναφέρετε στην
Τεχνική Περιγραφή του έργου.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτη−
σης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34−37 του Ν. 2166/93. Δεν
προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφο−
ράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 “Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων”
Προθεσμίες εκτέλεσης του έργου: Προθεσμία εκτέ−
λεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις μήνες (24)μήνες
δηλ. επτακόσιες τριάντα ημέρες (730) από την υπογρα−
φή της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής: Για την συμ−
μετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους δια−
γωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του
Ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού
της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο
ποσό των 7.843,44
ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου, σε πε−
ρίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα έχουν ισχύ
τουλάχιστον 7 μηνών από την ημερομηνία δημοπρά−
τησης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους
στην Ελληνική.
Δικαιούμενοι Συμμετοχής:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Πρώτη Τάξη (1η) 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 τη συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους,
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο−
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή−
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του
ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ−
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την
κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι φάκελοι
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προσφορών πρέπει να επιδοθούν στην αρμόδια επι−
τροπή που θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό την Τρίτη
26/11/2013, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηρακλείου (Μ. Μουσούρου 15,
Ηράκλειο) ή να κατατεθούν έως την παραπάνω ημέρα
και ώρα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας αυτής.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε−
τέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
24 παρ. 2 του Ν. 3669/08, για διάστημα επτά μηνών, από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη
διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή
νομίμως μεταφρασμένα.
Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα−
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από
την έδρα της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., οδός Μάρκου Μουσούρου 15
στο Ηράκλειο, μέχρι και τις 21/11/2013. Για την παραλαβή
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ και
μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς σε αυτούς με
έξοδά τους.
Λοιπές Πληροφορίες: Ισχύουσα νομοθεσία είναι η ελ−
ληνική όπως έχει εναρμονισθεί με τις σχετικές οδηγίες
της Ε.Ε., απαιτούμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική
καθώς και τεχνική ικανότητα σύμφωνα με τα σχετικά
άρθρα της αναλυτικής διακήρυξης. Άλλες σχετικές πλη−
ροφορίες δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από
την Δημοπρατούσα αρχή (Δ/νση και τηλέφωνα αναφέ−
ρονται παραπάνω).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή−
ρυξη του διαγωνισμού.
Ηράκλειο, 5 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ
F
(3)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθ. οικ 109621/40876
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου διακηρύσσει
την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
Π.Ε.Η. (2012−2014) Υποέργο 2: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙ−
ΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Η. (2012−2014), Β΄
ΦΑΣΗ− ΒΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Πίστωση ποσού 100.000,00€ για το έτος 2013, ποσού
400.000,00€ για το έτος 2014
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗ ΤΕΟ
(Κωδικός Υ/Ε2:01.05.12.010.002)
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προ−
ϋπολογισμό 392.171,64 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
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Δημοπρατούσα Αρχή: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρα−
κλείου, οδός Μάρκου Μουσούρου 15, Ηράκλειο.
Πληροφορίες: στο τηλέφωνο 2813−410264, FAX 2810−
342295 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μ.Καρ−
δαμάκη.
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση του οδο−
στρώματος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περι−
φερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο βορειοανατολικό
της τμήμα. Ως συντήρηση οδοστρώματος νοείται το
σύνολο των εργασιών για την διατήρηση της ποιοτι−
κής κατάστασης του οδοστρώματος όσο το δυνατόν
πλησιέστερα της αρχικής όπως αναλυτικά αναφέρετε
στην Τεχνική Περιγραφή του έργου.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτη−
σης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34−37 του Ν. 2166/93. Δεν
προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφο−
ράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 ”Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων”
Προθεσμίες εκτέλεσης του έργου: Προθεσμία εκτέ−
λεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις μήνες (24)μήνες
δηλ. επτακόσιες τριάντα ημέρες (730) από την υπογρα−
φή της σύμβασης.
Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής: Για την συμ−
μετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους δια−
γωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του
Ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρ−
χονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της
υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό
των 7.843,44 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνο−
νται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό,
είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου,
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα έχουν ισχύ
τουλάχιστον 7 μηνών από την ημερομηνία δημοπρά−
τησης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική.
Δικαιούμενοι Συμμετοχής:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Πρώτη Τάξη (1η) 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 τη συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
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.
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Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους,
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονω−
μένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνο−
νται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει−
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’
εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι φάκελοι
προσφορών πρέπει να επιδοθούν στην αρμόδια επι−
τροπή που θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό την Τρίτη
26/11/2013 , ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηρακλείου (Μ. Μουσούρου 15,
Ηράκλειο) ή να κατατεθούν έως την παραπάνω ημέρα
και ώρα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας αυτής.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε−
τέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
24 παρ. 2 του Ν. 3669/08, για διάστημα επτά μηνών, από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη
διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή
νομίμως μεταφρασμένα.
Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρα−
λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα
της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., οδός Μάρκου Μουσούρου 15 στο Ηράκλειο,
μέχρι και τις 21/11/2013. Για την παραλαβή των τευχών οι
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ και μπορούν να απο−
σταλούν ταχυδρομικώς σε αυτούς με έξοδά τους.
Λοιπές Πληροφορίες: Ισχύουσα νομοθεσία είναι η ελλη−
νική όπως έχει εναρμονισθεί με τις σχετικές οδηγίες της
Ε.Ε., απαιτούμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική καθώς
και τεχνική ικανότητα σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της
αναλυτικής διακήρυξης. Άλλες σχετικές πληροφορίες δίνο−
νται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την Δημοπρατούσα
αρχή (Δ/νση και τηλέφωνα αναφέρονται παραπάνω).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή−
ρυξη του διαγωνισμού.
Ηράκλειο, 5 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ

(4)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθμ. οικ.109626/40879
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου διακηρύσσει
την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
Π.Ε.Η. (2012−2014) Υποέργο 4: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙ−
ΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Η. (2012−2014), Δ΄
ΦΑΣΗ− ΝΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Πίστωση ποσού 100.000,00€ για το έτος 2013, ποσού
400.000,00€ για το έτος 2014
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗ ΤΕΟ
(Κωδικός Υ/Ε4:01.05.12.010.004)
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προ−
ϋπολογισμό 392.171,64 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
Δημοπρατούσα Αρχή: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρα−
κλείου, οδός Μάρκου Μουσούρου 15, Ηράκλειο.
Πληροφορίες: στο τηλέφωνο 2813−410264, FAX 2810−
342295 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μ.Καρδαμάκη.
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση του οδο−
στρώματος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περι−
φερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο Νοτιοανατολικό
της τμήμα. Ως συντήρηση οδοστρώματος νοείται το
σύνολο των εργασιών για την διατήρηση της ποιοτι−
κής κατάστασης του οδοστρώματος όσο το δυνατόν
πλησιέστερα της αρχικής όπως αναλυτικά αναφέρετε
στην Τεχνική Περιγραφή του έργου.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτη−
σης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34−37 του Ν. 2166/93. Δεν
προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφο−
ράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 “Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων”
Προθεσμίες εκτέλεσης του έργου: Προθεσμία εκτέλε−
σης του έργου είναι είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες
δηλ. επτακόσιες τριάντα ημέρες (730) από την υπογρα−
φή της σύμβασης.
Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής: Για την συμμε−
τοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζό−
μενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08,
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσί−
ας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
7.843,44 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε
στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου, σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να εί−
ναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα έχουν ισχύ
τουλάχιστον 7 μηνών από την ημερομηνία δημοπρά−
τησης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική.
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Δικαιούμενοι Συμμετοχής:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Πρώτη Τάξη (1η) 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 τη συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους,
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο−
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή−
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του
ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ−
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την
κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι φάκελοι
προσφορών πρέπει να επιδοθούν στην αρμόδια επι−
τροπή που θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό την Τρίτη
26/11/2013 , ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηρακλείου (Μ. Μουσούρου 15,
Ηράκλειο) ή να κατατεθούν έως την παραπάνω ημέρα
και ώρα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας αυτής.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε−
τέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
24 παρ. 2 του Ν. 3669/08, για διάστημα επτά μηνών, από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη
διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή
νομίμως μεταφρασμένα.
Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρα−
λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα
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της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., οδός Μάρκου Μουσούρου 15 στο Ηράκλειο,
μέχρι και τις 21/11/2013. Για την παραλαβή των τευχών οι
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ και μπορούν να απο−
σταλούν ταχυδρομικώς σε αυτούς με έξοδά τους.
Λοιπές Πληροφορίες: Ισχύουσα νομοθεσία είναι η ελ−
ληνική όπως έχει εναρμονισθεί με τις σχετικές οδηγίες
της Ε.Ε., απαιτούμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική
καθώς και τεχνική ικανότητα σύμφωνα με τα σχετικά
άρθρα της αναλυτικής διακήρυξης. Άλλες σχετικές πλη−
ροφορίες δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από
την Δημοπρατούσα αρχή (Δ/νση και τηλέφωνα αναφέ−
ρονται παραπάνω).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή−
ρυξη του διαγωνισμού.
Ηράκλειο, 5 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ
F
(5)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθ. οικ.109626/40879
H Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου διακηρύσσει
την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
Π.Ε.Η. ( 2012−2014) Υποέργο 1: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙ−
ΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Η. (2012−2014), Α΄
ΦΑΣΗ− ΒΔ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Πίστωση ποσού 100.000,00€ για το έτος 2013, ποσού
400.000,00€ για το έτος 2014
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗ ΤΕΟ
(Κωδικός Υ/Ε1:01.05.12.010.001)
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋ−
πολογισμό 392.171,64 € ( χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
Δημοπρατούσα Αρχή: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρα−
κλείου, οδός Μάρκου Μουσούρου 15, Ηράκλειο.
Πληροφορίες: στο τηλέφωνο 2813−410264, FAX 2810−
342295 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μ.Καρ−
δαμάκη.
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση του οδο−
στρώματος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περι−
φερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο βορειοδυτικό της
τμήμα. Ως συντήρηση οδοστρώματος νοείται το σύνολο
των εργασιών για την διατήρηση της ποιοτικής κατά−
στασης του οδοστρώματος όσο το δυνατόν πλησιέ−
στερα της αρχικής όπως αναλυτικά αναφέρετε στην
Τεχνική Περιγραφή του έργου.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτη−
σης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34−37 του Ν. 2166/93. Δεν
προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφο−
ράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 “Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων”
Προθεσμίες εκτέλεσης του έργου: Προθεσμία εκτέ−
λεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις μήνες (24)μήνες
δηλ. επτακόσιες τριάντα ημέρες (730) από την υπογρα−
φή της σύμβασης.
Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής: Για την συμμε−
τοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζό−
μενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08,
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσί−
ας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
7.843,44 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε
στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου, σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να εί−
ναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα έχουν ισχύ
τουλάχιστον 7 μηνών από την ημερομηνία δημοπρά−
τησης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική.
Δικαιούμενοι Συμμετοχής:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Πρώτη Τάξη (1η) 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 τη συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους,
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο−
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή−
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του
ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ−
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την
κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι φάκελοι
προσφορών πρέπει να επιδοθούν στην αρμόδια επι−
τροπή που θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό την Τρίτη
26/11/2013, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηρακλείου (Μ. Μουσούρου 15,
Ηράκλειο) ή να κατατεθούν έως την παραπάνω ημέρα
και ώρα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας αυτής.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε−
τέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
24 παρ. 2 του Ν. 3669/08, για διάστημα επτά μηνών, από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη
διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή
νομίμως μεταφρασμένα.
Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρα−
λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα
της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., οδός Μάρκου Μουσούρου 15 στο Ηράκλειο,
μέχρι και τις 21/11/2013. Για την παραλαβή των τευχών οι
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ και μπορούν να απο−
σταλούν ταχυδρομικώς σε αυτούς με έξοδά τους.
Λοιπές Πληροφορίες: Ισχύουσα νομοθεσία είναι η ελ−
ληνική όπως έχει εναρμονισθεί με τις σχετικές οδηγίες
της Ε.Ε., απαιτούμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική
καθώς και τεχνική ικανότητα σύμφωνα με τα σχετικά
άρθρα της αναλυτικής διακήρυξης. Άλλες σχετικές πλη−
ροφορίες δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από
την Δημοπρατούσα αρχή (Δ/νση και τηλέφωνα αναφέ−
ρονται παραπάνω).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή−
ρυξη του διαγωνισμού.
Ηράκλειο, 5 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ
F
(6)
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αριθμ. 71.271
O Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει δημόσιο δι−
εθνή διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φο−
ρέα Σύμπραξης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (MEA) ΔΗΜΟΥ ΑΛΕ−
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ».
Με την από 04.10.2013 απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΔΕΣΔΙΤ) εγκρίθηκε η υπαγωγή της εν λόγω ΣΔΙΤ στις
διατάξεις του Ν.3389/2005.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σύντομη περιγραφή: Το αντικείμενο της παρούσας
Σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κα−
τασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της
μονάδος επεξεργασίας απορριμμάτων (MEA) Δήμου
Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε−
δονίας − Θράκης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ). Ταξινόμηση κατά CVP: Κύριο αντικείμενο
90500000. Πρόσθετα αντικείμενα
90510000, 90513100, 90513200, 90511200, 90514000,
45213270, 45213280, 45222100, 45222110, 45232470,
45252300, 45252000, 45210000, 71314000.
Διαδικασία ανάθεσης − νομικό πλαίσιο διαγωνισμού:
Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα
γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου του
άρθρου 13 Ν.3389/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 23
Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 29 Οδηγίας 2004/18). Ειδικότερα,
ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: 1) Την Α΄
ΦΑΣΗ (προεπιλογή) κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι
θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και θα καταθέσουν
φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους
όρους της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου − Α΄
Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Θα προε−
πιλεγούν 6 υποψήφιοι, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός
υποψηφίων. 2) Την Β΄ ΦΑΣΗ, η οποία διακρίνεται σε
δύο επιμέρους στάδια: Διάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή
Δεσμευτικών Προσφορών−Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ), σύμφωνα
με τα τεύχη Β΄ Φάσης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο Ν.3389/2005 (Α΄ 232/22.9.2005), όπως ισχύ−
ει, την Οδηγία 2004/18 της 31.3.2004, όπως ισχύει, το
Π.Δ.60/2007 (Α΄ 64/16.3.2007), όπως ισχύει, το Ν.3886/2010
(Α΄ 173/30.9.2010), το Π.Δ.774/1980 (Α΄ 189/1980), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, μετά και τις μεταβολές που
επήλθαν με το Ν.2741/1999 (Α΄ 199/28.09.1999), όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3060/2002 (ΦΕΚ
Α΄ 242/11.10.2002), το Ν.3090/2002 (Α΄ 329/24.12.2002),
το Ν.3310/2005 (Α΄ 267/3.12.2007), το άρθρο 25 του
Ν.3614/2007 (Α΄ 267/3.12.2007) και το άρθρο 77 του
Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51 12.3.2012), τις διατάξεις του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο−
κεντρωμένη διοίκηση − Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ», όπως ισχύει και τους όρους των τευχών της Α΄ και
της Β΄ Φάσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
Για τη σύναψη της σύμβασης Σύμπραξης ο ΙΦΣ θα
συστήσει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 Ν.3389/2005,
Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), η οποία
θα υπόκειται στις διατάξεις του Ν.3389/2005 και του
Κ.Ν.2190/1920. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με
αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ, η
οποία θα έχει μόνο ιδρυτή−μέτοχο τον ΙΦΣ και, σε περί−
πτωση Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές−μετόχους τα
μέλη του ΙΦΣ. Η ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την αναθέτουσα
αρχή στην σύμβαση Σύμπραξης.
Συνολική ποσότητα−έκταση: Η ΑΕΕΣ θα αναλάβει τη
μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία μονάδος
επεξεργασίας απορριμμάτων (MEA) Δήμου Αλεξανδρού−
πολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θρά−
κης, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχεί−
ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας
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Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης. Διευκρινίζεται ότι η
αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκρι−
μένης τεχνολογίας επεξεργασίας. Κατά την παρούσα
φάση η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση
απορριμμάτων εκτιμάται σε περίπου 155.000 τόνους. Η
ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω μέσω
του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η συνολική χρονική διάρ−
κεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί
σε είκοσι επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακρι−
βής συνολική διάρκεια της Σύμπραξης καθώς και οι όροι
για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν
ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγω−
νιστικού διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω
στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετέχει στη χρηματοδότη−
ση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού
που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60%
της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο
θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδό−
τηση. Η καταβολή της συνεισφοράς της Αναθέτουσας
Αρχής θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του
Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στην Πρό−
σκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στο
Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης. Σημειώνεται ότι το ύψος
της χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρ−
χής θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού
Διαλόγου. Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν,
με δική τους ευθύνη, την πιθανότητα / εφικτότητα / επι−
λεξιμότητα παροχής μέρους της χρηματοδότησης (ίδια
ή / και δανειακά κεφάλαια) της κατασκευής του Έργου
από το εν λόγω Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Η Αναθέτουσα
Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας θα καταβάλει στην
ΑΕΕΣ πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά
εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία και λαμβανομένης
υπόψη συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στη χρη−
ματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου με
ενδεικτικό ποσοστό 50%, στο ποσό από ενενήντα εννέα
εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (99.900.0000 €)
έως εκατόν δεκαπέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιά−
δες ευρώ (115.700.000€), πλέον Φ.Π.Α., σε τιμές 1.1.2012,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους ασφάλισης και
αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και
υποδομών του Έργου, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται
ειδικότερα στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης. Ο ακριβής
προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που
θα καταβληθούν στην ΑΕΕΣ θα καθορισθεί βάσει των
αποτελεσμάτων του διαλόγου κατά τη Β.Ι Φάση του
Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση
Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. Οι πληρωμές δια−
θεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με βάση την ποσό−
τητα των απορριμμάτων που θα διαχειρίζεται ο ιδιωτι−
κός φορέας σύμπραξης καθώς και με βάση την τήρηση
των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών
λειτουργίας, που θα περιλαμβάνονται στα τεύχη της
Β΄ φάσης, καθώς και την επίτευξη των στόχων που
προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Κατά τη Β΄ φάση του διαγωνισμού θα προσδιορισθούν
αναλυτικότερα τα παραπάνω, περιλαμβανομένου και
του τρόπου και της συχνότητας καταβολής των πλη−
ρωμών διαθεσιμότητας, καθώς και όλες οι αναγκαίες
λεπτομέρειες που αφορούν στον μηχανισμό πληρωμών.
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Τόπος εκτέλεσης του έργου και παροχής των υπη−
ρεσιών: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου (NUTS:
GR 111).
Εφαρμοστέο δίκαιο − Γλώσσα: Η διενέργεια του δια−
γωνισμού και η σύμβαση Σύμπραξης θα διέπονται από
το ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με
αυτό. Γλώσσα της διαγωνιστικής διαδικασίας και της
σύμβασης Σύμπραξης είναι η ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 12.00 πμ.
Τόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Πρωτόκολλο
Δήμου Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306, ΤΚ 68100,
Αλεξανδρούπολη, τηλ. 2551064225, φαξ: 2551080664,
pina@alexpolis.gr. Πληροφορίες: Παπαντωνίου Ιωάννης.
Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης Σύμβασης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: 11/10/2013
Παραλαβή της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου
− Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συ−
μπληρωματικές και πληροφορίες: Παραλαβή της αναλυ−
τικής προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και δέκα πέντε
(15) ημερολογιακές πριν από την λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι
έως και 18 Νοεμβρίου 2013, από την Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρα−
τίας 306, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη, τηλ: 2551064225,
φαξ: 2551080664, email: pina@alexpolis.gr, άνευ ανταλ−
λάγματος. Πληροφορίες: Παπαντωνίου Ιωάννης.

Υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων και διευκρι−
νίσεων έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την παραλαβή της προ−
κήρυξης προσκομίζεται απλή εξουσιοδότηση, από το
νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου, με τα πλήρη
στοιχεία του παραλήπτη και του ενδιαφερομένου. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη
και ταχυδρομικώς, εφ’ όσον προηγουμένως έχουν προ−
σκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα αναγκαία δικαιολο−
γητικά και έχουν καταβάλλει το αντίτιμο για την δαπάνη
της ταχυδρομική αποστολή της. Η αναθέτουσα αρχή
αποστέλλει την προκήρυξη μέσω ταχυδρομείου ή υπη−
ρεσίας ταχυμεταφορών, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή της στον ενδιαφερόμενο.
Πρόσθετες πληροφορίες: Περισσότερες πληροφο−
ρίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμ−
βάνονται στην Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου
− Φάση Α΄: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και
τα Παραρτήματα 1−13 αυτής που διατίθενται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα και στο σημείο IV.3.3. της
προκήρυξης σύμβασης που δημοσιεύθηκε στην Επίση−
μη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16/10/2013,
αριθμός TED 2013/S 201−348311.
Αλεξανδρούπολη, 17 Οκτωβρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
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