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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αριθμ. 3306

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: 
«Διάνοιξη οδών εντός σχεδίου Οικισμού Λεγραινών» με 
ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης. 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 
710.000,00 ευρώ. 

Ο δε προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται είναι 577.178,26 ευρώ εκ των οποίων 
75.284,12 ευρώ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8η του μηνός Μαΐου του 
2006, ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών τις 10.00 πμ. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό 
λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία σης 8.5.2006, τότε 
αυτή θα διενεργηθεί στις 11.5.2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την Τετάρτη 3.5.2006. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή 
εταιρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 1ης τάξης και άνω 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των 240 ημερών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 11.544,00 ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού 
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), πρέπει να απευθυνθεί 
προς τον Δήμο Λαυρεωτικής και να βεβαιώνεται με 
την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Λαύριο, 18 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

(2)
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Χ.Υ.Τ.Α. 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ − 
1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟ−

ΧΗΣ ΚΑΤΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 25%
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Επωνυμία και διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
Δήμος Λεβαδέων, Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Εθνικής 

Αντίστασης, Πόλη: Λιβαδειά, Ταχ. Κώδικας: 32100, Χώρα: 
Ελλάδα.

Σημείο επαφής: Τεχνική Υπηρεσία. Πληροφορίες: Δ. 
Καρβούνη, Τηλέφωνο: 22610 / 88149, Φαξ: 22610 / 89686, 
E−mail: dimlivad@otenet. gr.

Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες. 
Όπως στο Ι.1
Διεύθυνση για την παροχή εγγράφων 
Όπως στο Ι.1
Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των 

αιτήσεων συμμετοχής. 
Όπως στο Ι.1
Ι.2) Είδος της Αναθέτουσας Αρχής και Κύρια 

Δραστηριότητα Περιφερειακή ή τοπική αρχή
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους 

άλλων αρχών ανάθεσης: 
ΟΧΙ. 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1 Περιγραφή
ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την 

αναθέτουσα αρχή:
Σύμβουλος Διαχείρισης για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 

Δήμου Λεβαδέων Β΄ Φάση −
1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας». 
ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης υπηρεσιών, τόπος εκτέλεσης 

των εργασιών, τόπος παράδοσης ή παροχής των 
υπηρεσιών

Κατηγορία υπηρεσίας 12 του παραρτήματος ΝΑ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

Κύριος τόπος παροχής: GR−Λιβαδειά, Κωδικός NUTS: 
GR241

ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: 
Δημόσια Σύμβαση
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ΙΙ.1.4) Πρόκειται περί συμβάσεως − πλαίσιο: 1 
ΟΧΙ
ΙΙ.1.5) Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης
Παροχή υπηρεσιών γενικού συμβούλου για την υποστή−

ριξη του Δήμου Λεβαδέων για την υλοποίηση του έργου 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ Δήμου Λεβαδέων Β΄ Φάση −1ης

Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας». Περιλαμβά−
νονται εργασίες πριν τη δημοπράτηση του έργου, κατά 
τη φάση της δημοπράτησης και κατά την φάση της κα−
τασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του.

ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις 
(Ταξινόμηση κατά CPV)
Κύριο αντικείμενο 74.21.00.00−4
ΙΙ.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δη−

μόσιες συμβάσεις (Govemment Procurement Agreement):
ΝΑΙ
ΙΙ.1.8) Κατανομή σε τμήματα: 
ΟΧΙ
ΙΙ.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές;
ΟΧΙ
II.2) Ποσότητες ή μέγεθος της σύμβασης
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή μέγεθος (συμπεριλαμβανομένων 

όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, 
εφόσον υπάρχουν): 1

Η προεκτιμώμενη αμοιβή των υπηρεσιών του συμβούλου 
ανέρχεται σε 57.026,05 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (εφόσον εφαρμόζεται): 
ΟΧΙ
ΙΙ.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 
24 μήνες
ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΙΙΙ.1) Όροι που αφορούν την σύμβαση
ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 

κατά περίπτωση
• Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προεκτιμώ−

μενης αμοιβής (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 1.141 ευρώ.
• Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της προεκτιμώμενης 

αμοιβής της σύμβασης
ΙΙΙ.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 

ή /και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατά−
ξεις.

• Το έργο χρηματοδοτείται από το Δημοτικό Προϋπολο−
γισμό με επιχορήγηση της ΣΑΕΠ 056−3 του Προγράμματος 
Δημοσίων Έργων και τυγχάνει συνδρομής κατά 75% από 
το Ταμείο Συνοχής.

• Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται στο άρθρο 4 της 
ΕΣΥ.

• Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.
• Δεν χορηγείται προκαταβολή.
ΙΙΙ.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος 

εργοληπτών ή προμηθευτών ή παροχών υπηρεσιών στον 
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση. 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή 
σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί.

ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η 
εκτέλεση της σύμβασης; 

ΟΧΙ
III.2) Όροι συμμετοχής
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φο−

ρέων συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με 
την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μη−
τρώα.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να 
διαθέτουν τα κάτωθι: 

1. Είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών 
ή Γραφείων/ Εταιρειών Μελετών και διαθέτουν πτυχία 
των κατηγοριών μελετών και τάξεων όπως φαίνονται 
παρακάτω: 

α) Ενός γραφείου μελετών ή μελετητή με πτυχίο Γ΄ 
τάξης στην κατηγορία (13) Μελετών Υδραυλικών Έργων 
(Δυναμικό γραφείου τουλάχι Θ στ μονάδες), 

β) Ενός γραφείου μελετών ή μελετητή με πτυχίο Γ΄ 
τάξης στην κατηγορία (10) Μελετών Συγκοινωνιακών 
Έργων (Δυναμικό γραφείου τουλάχιστον 3 μονάδες), 

γ) Ενός γραφείου μελετών ή μελετητή με πτυχίο Γ΄ 
τάξης στην κατηγορία (27) Περιβαλλοντικών Μελετών 
(Δυναμικό γραφείου τουλάχιστον 3 μονάδες), 

δ) Ενός γραφείου μελετών ή μελετητή με πτυχίο Γ΄ τάξης 
στην κατηγορία (09) Μηχανολογικών Ηλεκτρολογικών 
Μελετών (Δυναμικό γραφείου τουλάχιστον 3 μονάδες). 

ε) Ενός γραφείου μελετών ή μελετητή με πτυχίο Β’ 
τάξη στην κατηγορία (18) Μελετών Χημικής Μηχανικής και 
Χημικών Εγκαταστάσεων (Δυναμικό γραφείου τουλάχιστον 
2 μονάδες). 

στ) Ενός γραφείου μελετών ή μελετητή με πτυχίο Α΄ 
τάξη στην κατηγορία (21) Γεωτεχνικών Μελετών (Δυναμικό 
γραφείου τουλάχιστον 1 μονάδα). 

2) Προέρχονται από χώρες − μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ που 
τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και 
κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες 
της ανωτέρω παραγράφου ή 

3. Προέρχονται από χώρες − μέλη της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ. που 
δεν τηρούν μητρώα των προηγουμένων παραγράφων ή κράτη, 
που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα 
στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος 
IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των 
χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής 
που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών − 
Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό 
με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το 
άρθρο 39 του ν.3316/2005 ως εξής: 

• για την κατηγορία μελέτης (13) ένα μηχανικό με 
τουλάχιστον 12ετή εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών 
έργων

• για την κατηγορία μελέτης (10) ένα μηχανικό με 
τουλάχιστον 12ετή εμπειρία σε μελέτες συγκοινωνιακών 
έργων.

• για την κατηγορία μελέτης (27) τουλάχιστον ένα 
επιστήμονα με τουλάχιστον 12ετή εμπειρία

• για την κατηγορία μελέτης (09) ένα μηχανικό 
με τουλάχιστον 12ετή εμπειρία σε μελέτες 
ηλεκτρομηχανολογικές

• για την κατηγορία μελέτης (18) ένα επιστήμονα με 
τουλάχιστον δετή εμπειρία σε μελέτες χημικής μηχανικής 
και χημικών εγκαταστάσεων

• για την κατηγορία (21) ένα τουλάχιστον επιστήμονα με 
τουλάχιστον 4ετή εμπειρία σε γεωτεχνικές μελέτες. 

ΙΙΙ.2.2) Οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να 

αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 
Οι πληροφορίες περιγράφονται στο άρθρο 19 της 

Διακήρυξης. 
ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα −απαιτούμενα αποδεικτικά
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να 

αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται ο απαιτήσεις:
Οι πληροφορίες περιγράφονται στο άρθρο 20 της 

Διακήρυξης.
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III. 2.4) Παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα 
συμβάσεις: 

ΟΧΙ
ΙΙΙ.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις Συμβάσεις 

Υπηρεσιών
ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσιών παραχωρείται σε συγκεκριμένη 

επαγγελματική τάξη; 
ΝΑΙ
Εάν ναι, αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, 

κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: νόμος 3316/2005
ΙΙΙ.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τα 

ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών 
τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της 
σύμβασης; 

ΝΑΙ
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) Είδος Διαδικασίας
Ανοικτή
IV. 1.1) Έχουν ήδη επιλεγεί οι υποψήφιοι; (κατά περίπτωση 

και μόνον για διαδικασίες με διαπραγμέτευση)
Δεν εφαρμόζεται. 
IV. 1.2) Αιτιολόγηση της επιλογής επείγουσας 

διαδικασίας
Δεν εφαρμόζεται
IV.1.3) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια 

σύμβαση:
ΟΧΙ
IV. 1.3.1) Προκήρυξη προκαταρκτικής ενημέρωσης:
ΟΧΙ
IV. 1.3.2) Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις:
ΟΧΙ
IV. 1.4) Αριθμός των επιχειρήσεων που προβλέπεται να 

προσκληθούν να υποβάλλουν προσφορά:
Δεν εφαρμόζεται
IV.2) Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα 

με τα κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη.
IV.2.1) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
ΟΧΙ
IV.3) Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον 

φάκελο η αναθέτουσα αρχή
Δεν υφίσταται
IV.3.2 Όροι για την λήψη τεχνικών προδιαγραφών και 

συμπληρωματικών εγγράφων−
Τρόπος απόκτησης
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή 

για την πρόσβαση σε έγγραφα.
Ημερομηνία: 8.6.2006 ώρα 13.00 μ.μ. 
Έγγραφα με πληρωμή: ΝΑΙ
Κόστος: 10 ευρώ
IV.3.3) Αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 

σε επιλεγμένους υποψήφιους (σε κλειστές διαδικασίες και 
σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση). 

Δεν εφαρμόζεται
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή 

των αιτήσεων συμμετοχής: 
Ημερομηνία: Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006 και ώρα 13.00 

μ.μ. 
IV.3.5) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής.
Ελληνική
IV.3.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς (σε ανοικτή διαδικασία).
150 ημέρες

IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: 
IV.3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται 

κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση): 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος
IV.3.7.2) Ημέρα, ώρα και τόπος
Ημερομηνία: Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006 και ώρα 13.00 μ.μ. 
Τόπος: στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Λεβαδέων (όπως στο 1.1). 
ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια 

σύμβαση(κατά περίπτωση); 
ΟΧΙ
VI.2) Σχετίζεται η σύμβαση με σχέδιο ή /και πρόγραμμα 

χρηματοδοτούμενο από τα Κοινοτικά ταμεία; 
ΝΑΙ
Εάν ναι, αναφορά του σχεδίου ή και του προγράμματος: 
Σχετίζεται με το έργο: «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Ν. Βοιωτίας» το οποίο εγκρίθηκε με την με Αρ. C (2004) 
5518/21.12.2004 απόφαση της ΕΕ Κωδικός Έργου 2004 GR 
16C ΡΕ 008

VI.3) Λοιπές πληροφορίες (κατά περίπτωση)
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τον νόμο 3316/2005
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης 

στον εθνικό Τύπο. 
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες 

προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Λεβαδέων
Ταχυδρομική Διεύθυνση: όπως στο 1.1
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: 
Κατά του πρακτικού Ι της Επιτροπής, πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες. 
Κατά του πρακτικού II της Επιτροπής, δέκα (10) 

ημερολογιακές ημέρες.
Κατά του πρακτικού III της Επιτροπής, πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες.
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν 

πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών:
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Λεβαδέων, Ταχ. Διεύθυνση: 

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Ταχ. Κώδικας 32100, Χώρα: 
Ελλάδα, τηλ: 2261088149, φαξ: 2261089686 e−mail dimlivad@
otenet.qr 

VI. 5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 
14.4.2006. 

Λιβαδειά, 14 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ

F
(3)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ MΕΘΑΝΩN

Αριθμ. 973
Ο Δήμαρχος Μεθάνων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 

ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
και με σύστημα υποβολής προσφορών ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης» του άρθρου 6 π.δ. 609/1985, η εκτέλεση του 
έργου «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης (Αντλιοστά−
σια)» συνολικού προϋπολογισμού 415.121,92 € (με ΦΠΑ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1418/1984, 2576/1998, 
2229/1994, 2940/2001, 3212/2003, 3263/2004, 3318/2005 και 
των π.δ. 334/2000, 609/1985, 472/1985, 171/1987, 286/1994 
και 218/1999 όπως αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους 
διακήρυξης της 132/2005 μελέτης της ΤΥΔΚ Πειραιά. 
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Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Μεθάνων στις 8 Μαΐου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 
π. μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. Αν για οποιοδήποτε λόγο oev διενεργηθεί 
η δημοπρασία κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, 
αυτή θα διενεργηθεί στις 11 Μαΐου 2008 και ώρα 10.00 π. 
μ. (λήξη παραλαβής προσφορών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΤΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα Η/Μ και 
Α2 τάξη και άνω για έργα Οικοδομικά.

β. Προερχόμενες από κράτη− μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο,Χ), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα−
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του άρθρου 2 του π.δ 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού τού έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) και μια εκ των 
δυο εργοληπτικών επιχειρήσεων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
οχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Προθεσμία περαίωσης (3) τρεις μήνες, εγγύηση 
ουμμετοχής 6.977,00 € που θα πρέπει να απευθύνεται 
στον Δήμο Μεθάνων. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται απδ Κοινοτικούς πόρους 
(ΕΤΠΑ−ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ). 

Έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς και τεύχη 
Δημοπράτησης, θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους 
από τον Δήμο Μεθάνων καταβάλλοντος το ποσόν των 
100,00 € έως και την 3.5.2006. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Δήμου 
Μεθάνων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Μέθανα, 19 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

(4)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Αριθμ. 45559

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 2.5.2006, ημέ−
ρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 − 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδι−
ας τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του 
Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Μ. Κοτοπούλη 9, 
5ος όροφος. Δ/ΝΣΗ Προμηθειών και Γενικών Αποθηκών 
θα διεξαχθεί: 

Επαναληπτικός Ανοικτός Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνι−
σμός για την προμήθεια 18 Κινητών Μεταλλικών Τροχήλα−
των Αρχειοθηκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολεοδομίας, 
προϋπολογισμού 55.263,60 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 19%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού επί του καθαρού ποσού και βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε δέκα (10) ημε−
ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των 
ζητούμενων ειδών.

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/ΝΣΗ Προμηθειών, 
και Γενικών Αποθηκών. Τμήμα Δημοπρασιών, Μ. Κοτοπού−
λη 9, τηλ.: 5277708, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο. 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2006

 Ο Γενικός Γραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

F
(5)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αριθμ. 44792

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 15.5.2006, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.30 − 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας 
πενταμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου 
Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Μ. Κοτοπούλη 9, 5ος όροφος. 
Δ/ΝΣΗ Προμηθειών και Γενικών Αποθηκών θα διεξαχθεί: 

Τακτικός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την 
προμήθεια θερινού ιματισμού για τους εργαζόμενους 
στους εξωτερικούς χώρους, έτους 2006, προϋπολογισμού 
896.129,50 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 19%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού επί του καθαρού ποσού και βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) ημε−
ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των 
ζητούμενων ειδών.

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/ΝΣΗ Προμηθειών, 
Τμήμα Δημοπρασιών, Μ. Κοτοπούλη 9 5ος όροφος, τηλ.: 
5277706−10 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει το Δήμο. 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2006

 Ο Γενικός Γραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
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(6)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 

(Ο.Ν.Α.)

Αριθμ. 3042
Η Εκτελεστική επιτροπή του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

και ΑΘΛΗΣΗΣ (Ο.Ν.Α.) του Δήμου Αθηναιών διακηρύσσει 
ότι την 15.6.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λή−
ξης υποβολής προσφορών), στο κτίριο όπου στεγάζεται η 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων, οδός Λιοσίων 
αριθ. 22 και ενώπιον της κατά νόμο Επιτροπής Διαγωνι−
σμού, θα διεξαχθεί ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2α και 4ε του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 10 του π.δ. 609/1985, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 6 του π.δ. 218/1999, δηλαδή με το σύστημα 
προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με 
κατ’ αποκοπή τίμημα για όλο το έργο, για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗ−
ΤΗΡΙΟ − ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΓΠΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» συνολικής 
κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης της Υπηρεσίας 
δαπάνης 13.923.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%). 
Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημο−
πρασία την 15.6.2006, τότε θα διενεργηθεί την 22.6.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−

χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

α1. για έργα κατηγορίας οικοδομικών στην 4η ή 5η τάξη 
(και 6η τάξη εντός νομού ή σε δεύτερο νομό)

α2. για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών στην 
4η ή 5η τάξη 

β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

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 Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα−
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα−
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ−
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά−
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ−
μένων στο ΜΕΕΠ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Η προθεσμία περαίωσης του πιο πάνω έργου είναι επτα−
κόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου διέπονται από 
τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανο−
νιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουρ−
γικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους, 
καθώς επίσης και από τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της προ−
κήρυξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊ−
κών Κοινοτήτων (Ε.Κ.). 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) δηλ. 232.802,20 € και βε−
βαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ή γραμ−
ματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρα−
καταθηκών και Δανείων. 

Πληροφορίες και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, θα 
δίδονται από τα γραφεία του Δήμου Αθηναίων οδός Κο−
τοπούλη αριθ. 9 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ρούτσιας Κων/νος 
και Νίκα Σοφία). Τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης θα 
διατίθενται από το φωτοτυπείο του Θεόδωρου Στασι−
νού, οδός Μάρνη αρ. 38 Αθήνα, τηλ: 210−5244041.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη από 19.4.2006 μέχρι και 30.5.2006 και ώρες από 
8.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. με την καταβολή της δαπάνης 
αναπαραγωγής τους. 

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ Α. ΑΠΕΡΓΗΣ

F
(7)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αριθμ. 6694
Το Πανεπιστήμιο Πατρών / Επιτροπή Ερευνών στα πλαί−

σια υλοποίησης του ενταγμένου έργου στο Ε.Π. Αντα−
γωνιστικότητα, Μέτρο 1.2 «Εθνικό Σύστημα ποιότητας», 
Δράση 1.2.2. «Πιστοποίηση» με τίτλο «Ενίσχυση της υφι−
σταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμο−
δυναμικής (ΕΤΘ), Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για την παροχή 
υπηρεσιών δοκιμών» το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 
65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 35% από εθνικούς πόρους προκηρύσ−
σει ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο αξιολό−
γησης την συμφερότερη προσφορά για την Οργάνωση 
του Συστήματος Ποιότητας του Εργαστηρίου Τεχνικής 
Θερμοδυναμικής (ΕΤΘ) του Τμήματος Μηχανολόγων και 
Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO17025». Ο προϋπολογισμός 
του έργου είναι: 26.229 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή Kοινοπρα−
ξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην προ−
μήθεια αντίστοιχων υπηρεσιών που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράσος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ.) 
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπόγραψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο−
ρίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 
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Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο 
των ζητούμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην 
Τεχνική Περιγραφή. Προσφορές που αφορούν μέρος 
των ζητούμενων υπηρεσιών ή εναλλακτικές προσφορές 
δεν γίνονται δεκτές. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 
31.5.2006. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέ−
ροντες για τρεις μήνες προσμετρούμενους από την 
επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι 
μέχρι την 31.8.2006. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 31η Μαΐου 2006, ημέρα Τε−
τάρτη, 9.00 π.μ. στο Α΄ κτίριο στην Πανεπιστημιούπολη 
του Παν/μίου Πατρών που βρίσκεται στο Ρίο−Πάτρα. 

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης παρέ−
χονται από τον αρμόδιο υπάλληλο σπό πλευράς της 
Αναθέτουσας Αρχής Ροδόπουλο Σπήλιο (τηλέφωνο επι−
κοινωνίας: 2610−996635, e−mail: Ιiason office @upatras.gr) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ζητούν εγγρά−
φως, από την Υπηρεσία Διενέργειας, το πλήρες κείμενο 
της προκήρυξης καθώς και συμπληρωματικές πληρο−
φορίες ή διευκρινήσεις έως έξι (6) μέρες πριν τη λήξη 
των προσφορών. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 26−
27.42006. 

Πάτρα, 19 Απριλίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚH ΕΤΑΙΡΕIΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚHΣ A.E.
ANΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αριθμ. 515

Ο Πρόεδρος του Φορέα ΒΕΠΕ − Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Χαλκιδικής, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανά−
δειξη αναδόχου του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛ−
ΚΙΔΙΚΗΣ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.114.003,01 € με Φ.Π.Α. με 
χρηματοδότηση από το Μέτρο 3.4 του ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας 389.901,05€ (ήτοι ποσοστό 35%) και από 
ίδιους πόρους του Φορέα 724.101,96€ (ποσοστό 65%).

Η υποβολή των οικονομικών προσφορών θα γίνει με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρου 4 παράγραφος 4β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/ 1985). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Φορέα 
ΒΕΠΕ−Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής στις 18 Μαΐου 
2006, ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
την 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας εππροπής. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία, τότε θα 
διενεργηθεί την 1η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη με ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών την 10.00 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει−
ρήσεις Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην 1η, 2ή και 3η τάξη ανε−
ξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, στην 
Α2, 1η και 2η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορί−
ας Η/Μ καθώς Και στην Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 2η τάξη με δηλωμένο 
το Νομό Χαλκιδικής για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, και 
επιχειρήσεις των κρατών μελών τηςί Ευρωπαϊκής Ένω−

σης με αντίστοιχα προσόντα. Πα τον διαγωνισμό και την 
εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, 
ν. 3263/ 2004, π.δ. 609/1985,ν. 2545/1997 και π.δ. 214/1999 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζετοί σε πο−
σοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 18.177,41 ΕΥΡΩ 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματί−
ου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμέ−
νης τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Στην περίπτωση που το 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι 
μεγαλύτερο του ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επι−
πλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του ν. 3263/2004. 

Ορίζεται συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 
δέκα πέντε (15) ημερολογιακοί μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση, καθώς 
και τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία 
του Φορέα ΒΕΠΕ −Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής (Αλ. 
Παπαδιαμάντη 20 −Πολύγυρος− ΤΚ 63100) μέχρι και την 
Δευτέρα 15 Μαΐου 2006. 

Πληροφορίες παρέχονται από στελέχη της Αναπτυξια−
κής Εταιρείας Χαλκιδικής καθημερινά κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (Τηλέφωνα: 2371024407 και 2371024507, 
fax 23710 24314. e−mail stamatakis@anetxa.gr). 

Πολύγυρος, 19 Απριλίου 2006

 Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΪΟΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ − 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αριθμ. 5426

1. H Περιφέρεια Ιονίων Νησιών με βάση την από 
19.4.2006, αριθμ. 5082 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Σωτηρίου Θ. Βόσδου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη μίας 
ενιαίας βασικής πλατφόρμας εφαρμογής Ηλεκτρονικής 
Διακίνησης Εγγράφων βάσει κοινών προδιαγραφών για 
την κάλυψη των απαιτήσεων των ΟΓΑ και την υλοποί−
ηση συστήματων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων 
σε 5 επιλεγμένους ΟΤΑ σε όλους τους βασικούς τομείς 
δραστηριότητάς τους» στο πλαίσιο του Μέτρου 15 του 
Π.Ε.Π. ΙONIΩN ΝΗΣΙΩΝ. 

2. Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι 
απαιτήσεις περιγράφονται στο τεύχος της προκήρυξης 
του διαγωνισμού. 

3. Συνοπτικά το αντικείμενο της προκήρυξης είναι: 1 
Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών της «ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΛΑΤ−
ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΤΚΗΣΗ», που θα βασιστεί σε ανοι−
χτά πρότυπα και σε ελεύθερο / ανοιχτό λογισμικό, 2. 
Υλοποίηση (εγκατάσταση και παραμετροποίηση) της 
«ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» σε 5 επι−
λεγμένους ΟΤΑ σε όλους τους βασικούς τομείς δρα−
στηριότητάς τους, συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών 
Μετάπτωσης αρχείων και 3. Υπηρεσίες υποστήριξης 
της παραγοητκής λειτουργίας του έργου (SLA) για 16 
μήνες. 

4. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 
249.900 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
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5 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφο−
ρές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού το αργότερο μέχρι τις 26.5.2006 και ώρα 
11.00 στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της Περιφέ−
ρειας, αίθουσα συγκεντρώσεων 1ος όροφος, διεύθυνση 
Εθνική Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού − Κέρκυρα. 
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική 
γλώσσα. 

6. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα διανέμεται  
από τα γραφεία της Περιφέρειας, 1ος όροφος, γραφείο 
Τμήματος Πληροφορικής, διεύθυνση Εθνική Παλαιοκα−
στρίτσας, Αλυκές Ποταμού − Κέρκυρα, Υπεύθυνοι Χαλ−
μούκης Ιωάννης, Μπάνου Ειρήνη, Παπαϊωάννου Γιώργος. 
Τηλ. 2661086540/ 2661086621−2, καθημερινά και σε ώρες 
900−14:00. Τα τεύχη της προκήρυξης είναι επίσης διαθέσι−
μα στις ιστοσελίδες: http //www pepionia.gr και hup//www 
iοnianisia.gov.gr. 

7. Για διευκρινήσεις και άλλες πληροφορίες οι υποψήφιοι 
μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και σε ώρες 9:00−
14:00 στους Χαλμούκη Ιωάννη, Μπάνου Ειρήνη, Παπαϊωάννου 
Γιώργο, διεύθυνση Εθνική Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές 
Ποταμού−Κέρκυρα, τηλ. 2661086540 − 2661086621−2, φαξ: 
2661086553. 

Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ
F
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ − ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ − 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αριθμ. 3660

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δημοσίων Έργων − Οικονομικών − 
Περιβάλλοντος − Σχεδιασμού − Προγραμματισμού της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου διακηρύσσει την με ανοιχτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ», προϋπολογισμού ογδόντα επτά 
χιλιάδων Ευρώ (87.000,00€) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

2. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί: 
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1418/1984 «Δημόσια 

έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, των Προεδρικών Δια−
ταγμάτων και των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν 
σε εκτέλεση του, του π.δ. 609/1985 όπως (τροποποιημένο 
και συμπληρωμένο) ισχύει κατά την υπόψη κρίσιμη ημερο−
μηνία, επιλεγομένου του συστήματος προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4β 
του ν.1418/1984, και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

β) Σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις χαι όλους τους 
όρους του Τεύχους Διακήρυξης Δημοπρασίας που εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 141/14.4.2006 απόφαση της Νο−
μαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Λέσβου. 

3. Στην δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
3.1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−

χειρήσεων ιτου τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κα−
τηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 

κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δη−
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ..) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ−
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία 
άπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη. 

3.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους τοιι άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην [δια κατηγορία) υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3.3. Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

4. Η εγγύηση συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία, 
που παρέχεται κατά νόμο, ορίζεται σε χίλια πεντακόσια 
τριάντα οκτώ Ευρώ (1.538), και πρέπει να απευθύνεται 
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε 
στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 1.6.2006, ημέρα 
Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προφορών ορίζεται η 
10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την «προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
5.6.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

6. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Λέσβου (Ελευθερίου Βενιζέλου 35 − Μυτιλήνη). 

7. Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που θα 
συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι, χορηγείται από την 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου (Ελευθερίου Βενιζέλου 35 − Μυτιλήνη, 
τηλ. 22510 47450), από την οποία μπορούν να πάρουν και 
άλλα στοιχεία και τεύχη κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και μέχρι την 29.5.2006 ημέρα Δευτέρα. 

Μυτιλήνη, 18 Απριλίου 2006 

Ο Νομάρχης − Πρόεδρος
της Νομαρχιακής Επιτροπής

ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
F

(11)
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Αριθμ. 1122
Ο Δήμαρχος του Δήμου ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ προκηρύσσει 

δημόσιο Επαναληπτικά μειοδοτικό διαγωνισμό με το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985 κατ’ εφαρμογή 
του ν. 3263/2004 όπως έχει συμπληρωθεί μέχρι σήμερα, 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΛΥΜΠΩΝ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 30.291,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 
με πίστωση 30.291,00 για το 2006. 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή 
την 15.5.2006, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 
1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.

ΧΩ.Δ.Ε.
1. Με έδρα το νομό της Χίου και γειτονικούς νομούς 

εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγο−
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, καθώς και κάτοχοι παλαιών εργολη−
πτικών πτυχίων δημοσίων έργων που κατατάσσονται 
αυτοδίκαια στην αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του 
ΜΕΕΠ με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 
16 του ν.1418/1984, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, που πληρούν 
τις προϋποθέσεις για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

2. Με έδρα την υπόλοιπη Ελλάδα εφόσον ανήκουν 
στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙ−
ΚΑ καθώς και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων 
δημοσίων έργων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στην 
αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του ΜΕΕΠ με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στα Νομαρχιακά Μητρώα, που πληρούν τις προϋποθέ−
σεις για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή ταυ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα−
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την ως άνω παρ. α.2, του Ελληνικού Μη−
τρώου ΜΕΕΠ.

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο−
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα−
ραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε συν−
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο−
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ−
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των (537,00) ευρώ σε μορφή γραμματίου του Τα−
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστο−
λή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν πραγματοποι−
ηθεί αυτή θα επαναληφθεί ενώπιον της αρμόδιας επι−
τροπής την 18.5.2006, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Μα−
στιχοχωρίων. 

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν 
από τα γραφεία του Δήμου Μαστιχοχωρίων και στο 
τηλέφωνο 2271072874 αρμόδιος [Υπεύθυνος Τσαγρής Π. 
και Σαραντάκης Ν. ή στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Χίου 
τηλ. 271044213−4, αρμόδιος ΠΑΠΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πυργί, 19 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΣΑΛΗΣ

(12)
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμ. 3779
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟ: «Εσωτερική οδοποιία οικισμών 

Ακροβουνίου, Εξοχής, Χορτοκοπίου και Ν. Συρράκου». 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 415.597,64 € (χωρίς ΦΠΑ και 

αναθεώρηση) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: 500.000,00 € 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ). 

Η δημοπρασία θα γίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 
2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και 
με τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, στα γραφεία του 
Δήμου Ελευθερούπολης στις 11.5.2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10,00 π.μ, (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
(15.5.2006), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή και κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, της 1ης τάξης και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με / και της τάξης Α1 και 
άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ του ΜΕΕΠ. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το 
σύστημα («του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες 
ομοειδών εργασιών»). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 8.311,95 €, θα 
απευθύνεται στον Δήμο Ελευθερούπολης. 

Παραλαβή τευχών μελέτης, δημοπράτησης και 
οικονομικής προσφοράς από την ΤΥΔΚ Ν. Καβάλας (τηλ. 
2510 223219), μέχρι και (2) δύο ημερολογιακές ημέρες πριν 
από τη δημοπρασία. 

Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτικώς, 
ο ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, το π.δ. 171/1987, ο ν.2940/2001 
όπως ισχύουν σήμερα. 

Ελευθερούπολη, 19 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ

F
(13)

NOMOΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Αριθμ. 4232
Ο Δήμαρχος Δοξάτου προκηρύσσει δημόσιο μειοδο−

τικό διαγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων με σφραγισμένες προσφοράς σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 και συγκεκριμένα με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά επί τοις 
εκατό % σε ακέραιες μονάδες (παρ. 1) κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσία με έλεγχο ομαλότητας των προ−
σφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» σύμφωνα με το ν. 1418/1984, ν.2940/2001, 
ν.3263/1984 και τα π.δ. 609/1985, 171/1987 και 410/1995. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του 

Δήμου Δοξάτου και στο Δημοτικό Κατάστημα Κυργίων, 
την 15η του μηνός Μαΐου 2006, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
την 10:00 π.μ., για την ανάδειξη μειοδότη εκτελέσεως 
εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». 



Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου ανέρχεται στο ποσό των 294.117,65 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και προέρχεται από το πρόγραμμα Π.Ε.Π. A.M.Θ 
2000 − 2006, με 75% κοινοτική συμμετοχή από το διαρ−
θρωτικό ταμείο ΚΓΤΠΕ και 25% κρατική συμμετοχή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές, ημεδαπές εργοληπτι−
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή−
σεων Α2 τάξεως και Άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙ−
ΑΣ, Α1 τάξεως και Άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
και Α1 τάξεως και Ανω για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

Εγγύηση συμμετοχής (2%) στις δημοπρατούμενες ερ−
γασίες ποσού 5.847 €.

Ανώτερο όριο προσφερόμενης έκπτωσης πάνω από 
το οποίο απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 
ν.3263/2004, ορίζινται το ποσοστό 12%. 

Τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής μελέτης 
βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι 
μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία της τεχνικής 
υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες 
έως και την Τετάρτη 10.5.2006. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού 
αυτός θα διεξαχθεί την Πέμπτη (18.5.2006), στο ίδιο μέρος 
και ώρα χωρίς νέα ειδοποίηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ήμερες και ώρες 
στα γραφεία του Δήμου Δοξάτου στο Δ.Δ. Κυργίων, (τηλ. 
25210/71970). 

Κυργία, 18 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
(14)

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

Αριθμ. 1462
Ο Δήμαρχος του Δήμου Μαλεσίνας, διακηρύσσει δημόσιο 

ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την 
«Προμήθεια Αυτοκινούμενου Αρθρωτού Αναρροφητικού 
Σαρώθρου» για ης ανάγκες καθαριότητας των Δήμων 
Μαλεσίνας και Οπαυντίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
147/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Φθιώτιδας, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα νίνκι την 10 Μαΐου του έτους 2006, 
ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα στην Μαλεσίνο 
από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Ωρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών 10.00 και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών 11.00. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος για 
οποιονδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την 17 Μαΐου του 
έτους 2006, ημέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα και 
με τους ίδιους όρους. Η δαπάνη της βασικής προμήθειας 
έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε 58.823,53€ πλέον 
11.176,47€ για Φ.Π.Α. (σύνολο 70.000,00€ ) προερχόμενα 
από το πρόγραμμα Θησέας. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 5% επί του προϋπολογισμού και βεβαιώνεται με 
την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητικής Επιστολής 
ανεγνωρισμένης Τράπεζας, συντεταγμένη κατσ τον 
ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. 

Η εγγύηση θα απευθύνεται προς το Δήμο Μαλεσίνας. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Μαλεσίνας Ν. 

Φθιώτιδας τηλ. 22330−51256 και fax 22330−51932. 

Μαλεσίνα, 19 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΔΟΥΡΟΣ

F
(15)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Αριθμ. 5018
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων διακηρύσσει ότι:
1) Εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

(σε έντυπο της υπηρεσίας) με ενιαία ποσοστό έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στον πρ/σμό 
της μελέτης της υπηρεσίας η εκτέλεση του έργου 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΒΙΠΕ σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 περί «Δημοσίων έργων και ρυθμίσεων 
συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 
2229/1994 και του ν. 3263/2004, του εκτελεστικού του π.δ. 
609/1985  όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3263/2004, του 
π.δ. 323/1989, του π.δ. 23/1993, του ν. 2372/1996, του ν. 
2940/2001 πλην της παρ. 1 του άρθρου 5, του 3212/2003 
πλην της παρ. 1 του άρθρου 15 και του ν. 3263/2004
πρ/σμού δαπάνης δημοπρατούμενων εργασιών 169.491,53 
€ (χωρίς τον Φ.Π.Α.) με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 
2006 το ποσό των 200.000,00 €.

2) Η δημοπρασία θα γίνει την 25 Μαΐου 2006, ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10:00 
π.μ. και σε περίπτωση επανάληψης αυτής την 1.6.2006 
ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών 
την 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων (Χρ.
Μωραϊτου − Γ. Μαυρουκάκη και Κολοκοτρώνη) ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας.

3) Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς 
πόρους μέσω τού ΠΕΠ Αττικής 2000−2006 και υπόκειται 
στις κρατήσεις1 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 
παρ. 34−37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993).

4) Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για 
έργα οδοποιίας.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις 
ημερολογιακούς μήνες αρχομένη από της υπογραφής 
της συμβάσεως.

5) Εγγύηση συμμετοχής 3.362,00 € ήτοι 2% του πρ/
σμού.

6) Ολα τα σχετικά της μελέτης ευρίσκονται στα γραφεία 
του Δήμου Μεγάρων όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες να λάβουν γνώση (τηλέφωνα: 
22960−81034−82618).

Μέγαρα, 18 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Δ. ΣΥΡΚΟΣ

F
(16)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Αριθμ. 5019
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων διακηρύσσει ότι:

ΦΕΚ 251 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4129
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1) Εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
(σε έντυπο της υπηρεσίας) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στον πρ/σμό 
της μελέτης της υπηρεσίας η εκτέλεση του έρνσυ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 περί «Δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συνα−
φών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 2229/1994 
και του ν. 3263/2004, του εκτελεστικού του π.δ. 609/1985 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3263/2004, του π.δ. 323/1989, 
του π.δ. 23/1993, του ν. 2372/1996, του ν. 2940/2001 πλην 
της παρ. 1 του άρθρου 5, του 3212/2003 πλην της παρ. 
1 του άρθρου 15 και του ν. 3263/2004 πρ/σμού δαπάνης 
δημοπρατούμενων εργασιών 67.226,89 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) 
με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006 το ποσό των 
80.000,00 €.

2) Η δημοπρασία θα γίνει την 25 Μαΐου 2006, ημέρα ΠΕ−
ΜΠΤΗ με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10:00 π.μ. 
και σε περίπτωση επανάληψης αυτής την 1.6.2006 ημέρα 
Πέμπτη με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10:00 
π.μ. στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων (Χρ.Μωραϊτου − 
Γ. Μαυρουκάκη και Κολοκοτρώνη) ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής διενέργειας.

3) Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΠTA) και εθνικούς 
πόρους μέσω τού ΠΕΠ Αττικής 2000−2006 και υπόκειται 
στις κρατήσεις1 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 
παρ. 34−37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993).

4) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει−
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
οδοποιίας.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις ημε−
ρολογιακούς μήνες αρχομένη απύ της υπογραφής της 
συμβάσεως.

5) Εγγύηση συμμετοχής 1.345,00 € ήτοι 2% του πρ/
σμού.

6) Όλα τα σχετυχά της μελέτης ευρίσκονται στα γρα−
φεία του Δήμου Μεγάρων όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο−
ρούν στις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λάβουν γνώση 
(τηλέφωνα: 22960−81034−82618).

Μέγαρα, 18 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Δ. ΣΥΡΚΟΣ

F
(17)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Αριθμ. 3302
Το Δασαρχείο Λαμίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδο−

τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
προμήθεια (210) διακοσίων δέκα τόνων διαφόρων ειδών 
φυραμάτων προϋπολογισμού δαπάνης 76.920 ΕΥΡΩ για τις 
ανάγκες των εκτροφείων Ι.Μ. Αγάθωνος και Αμφίκλειας 
Τα ποσά φυραμάτων και προϋπολογισμού μπορούν να 
αυξηθούν σε ποσοστό 30% ή να μειωθούν σε ποσοστό 
50%. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις δ/ξεις του 
ν. 2286/1995 και του π.δ. 394/1996.

Εγγύηση συμμετοχής 5% επί της προϋπολογισθείσας 
αξίας ήτοι: 3846 Ευρώ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις τακτικού 
προϋπολογισμού.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 8.5.2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία 
του Δασαρχείου Λαμίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
σύμφωνα με τους όρους ταυτάριθμης διακήρυξης, γνώση 
της οποίας μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Δασαρχείο Λαμίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ. 2231022319  −FΑΧ: 2231026306).

Λαμία, 19 Απριλίου 2006

Ο Δασάρχης κ.α.α.
ΝΙΚΟΣ ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ

F
(18)

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Τ.Υ.οικ.−2265
Η Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Πρέβεζας δημοπρατεί με το σύστημα 

προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%), σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985 περί 
εκτελέσεως του ν. 1418−1984 όπως ισχύει τις εργασίες  
«Στεγανοποίηση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας» 
Προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 18 του μηνός Μαΐου 2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Πρέβεζας (οδός 
Περδικάρη 1) στην Πρέβεζα, όπου βρίσκονται τα στοιχεία 
της μελέτης ταυ ανωτέρω έργου.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος η 
δημοπρασία θα διεξαχθεί την 22.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10η π.μ. στα ίδια γραφεία.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης για έργα 
Οικοδομικά καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα και δικαιούνται συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρώσουν και τα 
Τεύχη Δημοπράτησης από τα Γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. 
Πρέβεζας (Τηλ. 2682046007), μέχρι 16.5.2006.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 827 ευρώ απευθυνόμενη 
στην Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Πρέβεζας.

Πρέβεζα, 19 Απριλίου 2006

Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

F
(19)

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Αριθμ. 4445
Ο Δήμαρχος Σαφάδων Ν. Καρδίτσας διακηρύσσει ότι θα 

γίνει ανοιχτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εκφρασμένα 
σε (ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (άρθρο 4 παρ. 4β 
του ν. 1418 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την ανάδειξη 
αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, του 
π.δ. 609/1985, του π.δ. 171/1987, του ν. 2229/1994, του ν. 
2940/2001, του ν. 3263/2004 και των σχετικών εγκυκλίων, 
για την κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση πνευματικού 
κέντρου».

Ο προϋπολογισμός του έργου κατά την μελέτη ανέρχεται 
σε 390.000,00 ευρώ συμπ/μενου και του αντίστοιχου 
Φ.Π.Α.

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006 ανέρχεται σε 
130.000,00 ευρώ.
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Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από το πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 25η του μηνός 
Μαίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Σοφάδων 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Εάν για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία ΰεν 
διεξαχθεί την Πέμπτη 25.5.2006 τότε θα διεξαχθεί την 
Πέμπτη 22.6.2006.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών και Α2 τάξη για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικών σε κοινοπραξία.

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένω−
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. της Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα−
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παρακάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα 
η σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, η 
οποία θα απευθύνεται στον Δήμο Σοφάδων, ορίζεται 
σε 6.555,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 
του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρωματική 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παραγρ. 3 
του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, καθορίζεται σε 12%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά και 
να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα τεύχη δη−
μοπράτησης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Σοφάδων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ. 24430 
29629, Fax. 24430 29634) τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
πρίν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Σοφάδες, 18 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Δ. ΠΩΠΟΤΑΣ

F
(20)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μεταμόρφωσης προκηρύσσει 
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ−

σφορές για την κατασκευή του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ − ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ Κ.ΛΠ. 
με το σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου, 
σύμφωνο με ης διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4δ του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 9 του π.δ. 809/1985, προ−
ϋπολογισμού 380.129,28 € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 452.353,84 €.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη−
μοτικό Κατάστημα Μεταμόρφωσης, στην έδρα του Δήμου 
στην Μεταμόρφωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τοτε θα διενεργηθεί την 22.5.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνι−
κούς πόρους μέσω Π.Ε.Π. Αττικής.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ−
σφοράς, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:

Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη ΓΓΔΕ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην 1η και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με το νόμο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

• Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω−
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορίες αντίστοιχες με τις 
παραπάνω του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

• Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Eυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), άπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα−
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ−
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 171/1987, κ.λ.π. όπως τροποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν 
και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 7.603 €.

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ−
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθττη εγγύ−
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες.

Τα έντυπα της διακήρυξης και τα τεύχη της μελέτης 
θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, μέχρι και την 
Τετάρτη 10.5.2006 εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χο−
ρηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης αντί 
του ποσού των 30 €.

Μεταμόρφωση, 6 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΑΣ

F
(21)

Β΄ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.ΝΑ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Αριθμ. Διακ. 39
Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» διενερ−

γεί Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, γιο την Ανόδαξη 
Εργολάβου μεταφοράς άχρηστων υλικών του Νοσοκο−
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μείου, των τριών Κέντρων Υγείας (Λαυρίου−Κορωπίου−
Μαρκόπουλου) και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, για 
ένα έτος, προϋπολογισμού 45.000,00 € συμπεριλαμβα−
νομένου του Φ.Π.Α. με αριθμό διακήρυξης 39/2005, ως 
εξής: 

1) Μεταφορά μπαζών στη χωματερή.
2) Μεταφορά αχρήστων υλικών στον Ο.Δ.Δ.Υ. ή στη 

χωματερή.
3) Μεταφορές εντός του Νοσοκομείου, των τριών 

Κέντρων Υγείας, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας κ.λπ.
4) Στην προσφορά που θα δοθεί για τις ανωτέρω 

εργασίες, θα συμπεριλαμβάνονται και τα εργατικά 
φορτοεκφόρτωσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική 
δαπάνη. 

Γλώσσα Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υπομολής των προσφορών: την 

5.5.2006 ημέρα Παρασκευή μέχρι τις 11:00 στο γραφείο 
Πρωτοκόλλου 1° όροφο του κτιρίου Διοίκησης, οδός 
Μεσογείων 154. 

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στον 
Ελληνικό τύπο στις 19 και 20.4.2006.

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 20.4.2006.

Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΓΟΣ
F

(22)
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αριθμ. 9
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, ενερ−

γώντας ως αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ’ αριθμ. 
3555/17.4.2006 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, 
προκηρύσσει Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, με τίτλο «Λει−
τουργίες των χώρων επίδειξης και ενέργειες προβολής» 
στα πλαίσια του έργου «Προώθηση της Ευροζωνικότητας 
στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας».

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το 
αργότερο μέχρι την 18.5.2006 και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και 
συγκεγκριμένα:

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (Κύπρου 30), ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Τ.Κ.. 30200
THΛ. 26310 69286
ΦΑΞ: 26310 26845
Υπόψη: Θανασούλη.
Τιμή Τεύχους: 10 €.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής 

Προσφορών που όρισε με την υπ’ αριθμ. 3636/17.4.2006 
απόφαση η Νομαρχιακή Επιτροπή, την 18.5.2006 και ώρα 
10.00 π.μ., στα γραφεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αιτωλοακαρνανίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους 
που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη και:

1. Την Οδηγία 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντο−
νισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμ−
βρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX 
της οδηγάς 2004/17/ΕΚ και τον παραρτήματος VIII της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου περί 
δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 
19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 

2004/17/ΕΚ κατ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρ−
μογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων).

2. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) «Ίδρυση 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για 
την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 1 του ν. 2362/1995 
(ΦΕΚ 1247/Α΄/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 5, του π.δ. 30/1996 
(ΦΕΚ 21/A΄/1996) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

5. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προ−
μήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θε−
μάτων».

6. Το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου».

7. Το ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α) «Νομικό καθεστώς της 
ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθ−
μιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. Α.Π.151.597/1150−B3/5.3.2004 απόφαση 
του Ειδικού Γρομματέα για ένταξη του Έργου «Προώθη−
ση της Ευρυζωνικότητας στο Νομό Αιτωλοοκαρνανίας»  
στο Ε.Π. «Kοινωνία της πληροφορίας» και την ανάγκη, για 
σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών πληρο−
φόρησης και δημοσιότητας του ως άνω έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον κωδικό ΣΑΝ−Α/3 της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 
τωv πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) ευρώ (ελεύθερο και 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) το οποίο είναι και το ανώ−
τατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Μεσολόγγι, 3 Απριλίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ

F
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αριθμ. 4576
1. Ο Δήμαρχος του Δήμου Σπάρτης διακηρύσσει την 

επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία με το σύστη−
μα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι−
ημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗ−
ΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

2 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
70.000,00 Ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθώ θα 
αφορά το σύνολο του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 70000,00 Ευρώ και αναλύεται 
σε:

Δαπάνη Εργασιών 43348,22 ευρώ.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 7802,68 

ευρώ.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα−

σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 7672,63 ευρώ.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 11.176,47 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 

αφορά τις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 5882353 €.
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3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Δήμου Σπαρτης.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1419/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορί−
ζεται στο ν. 3263/2004.

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Σπάρτης και συγκεκριμένα στο Παλιό Δημαρχείο 
(αίθουσα τελετών).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 18.5.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 18.5.2006 τότε θα διενεργηθεί την 
22.5.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρον 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε 
από κοινό Εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δυο ή περισ−
σοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το Ιδιο 
φυσικό πρόσωπο.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, παυ προέρχονται από κράτη 
− μέλη της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώ−
σει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για πς δημόσιες συμβάσεις, 
μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυ−
δρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγώνισμα δεν έχει 
ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς 
στο πρωτόκολλο της.

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προ−
σφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικα−
σία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

6. To έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΣΑΕΠ και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται νια τα έργα 
αυτά.

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 
4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985), δεν 
προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών με 
βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985.

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν.
Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:.
Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει−

ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη, για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ−
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 

έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη.

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να 
κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές 
εττκττολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή οχ οποιοδήποτε άλλο κρατος−
μέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες 
από μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού 
ποσού 1.176,00 Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε 
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο 
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 809/1985. Η 
ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος 
που όμως δε θο είναι μικρότερη των 90 ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού.

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται 
σε 60 ημέρες σττό την ημερομηνία κατάθεσης της.

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες.

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών 
Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται 
σης περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό 
προϋπολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ).

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται από το 
Δήμο Σπάρτης (Ηλ. Γκορτσολόγου 52, 2ος όροφος) τηλ.: 
27310−26545 και fax: 27310−26229.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος Σπάρτης), 
εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της ανω−
τέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοι−
χείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα γρα−
φεία του Δήμου Σπάρτης που διεξάγει το διαγωνισμό κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη − μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. κοι τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παρα−
λάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον 
τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόη−
σης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν 
της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία 
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω τωv Ελληνικών 
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλλη−
λογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Σπάρτης κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

Σπάρτη, 13 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΣΑΡΑΝΤΟΣ Τ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Λέρου προκηρύσσει επαναληπτικό Δη−
μόσιο Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστη−
μα δημοπρασίας «προσφορά με επιμέρους ποσοστά 
και έλεγχο ομαλότητας», για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «ΤΑΦΗ AΠOPPΙΜΜΑΤΩΝ», προ−
ϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης κατά τη μελέτη: 
55.992,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφω−
να με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 περί «Κατασκευής 
Δημοσίων Έργων», εκτελεστικού του ν. 1418/1984 «Δη−
μόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 
ίσχυει μετά την τροποποίησή του και τη συμπλήρωση 
του από τους νόμους 2229/1994, 2308/1995, 2338/1995, 
2372/1996, 2940/2001 (ΦΕΚ 180/6.8.2001), 3021/2002 (ΦΕΚ 
143Α/19.6.2002), ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31.12.2003), ν. 
3263 (ΦΕΚ 179Α/28.9.2004) και το ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 
30A/14.2.2005), των εκτελεστικών τους π.δ. 609/1985 και 
472/1985 όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από 
τα π.δ. 36894, 28997, 402/1996, 210/1997, 21899 καθώς και 
τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που 
έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους.

1 Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του 
Δήμου Λέρου και υπόκειται δε στις κρατήσεις που προ−
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 
κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34 −37 του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993).

2. α. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 8.5.2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία του 
Δήμου Λέρου.

β. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 8.5.2006 τότε θα διενεργηθεί την 
15.5.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία 
του Δήμου Λέρου.

3. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
3.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Προϋπολογισμός για οικοδομικά 49.550,35
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 49.550,35
α. Για έργα στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ: Εγγε−

γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανή−
κουν στην Α1 έως 1η τάξη ανεξαρτήτου έδρας.

β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.O.X.)  
ή από κράτη που έχουν υπόγραψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημα 
κατάλογοι αναγνωρωμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ.

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 ποσοτικη άποψη. 

4. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται 
σε 1 (ένα) χρόνο.

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επί 
τοις εκατό) του ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίς ανα−
θεώρηση και Φ.Π.Α.}, ήτοι στο ποσό των εννιακοσια 
ενενήντα ένα ευρώ και ένα λεπτό EYPΩ (991,01 €) και θα 
απευθύνεται προς τον «ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ» και σε περίπτωση 

διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοίνη υπέρ 
όλων των μελών της.

6. Tα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του 
Δήμου Λέρου, μέχρι και την Τετάρτη 5.4.2006 και χο−
ρηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης και 
μετά την προσκόμιση τριπλότυπης απόδειξης της Τα−
μειακής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου με την καταβολή 
των εξόδων παραγωγής των τευχών που ανέρχεται 
στο ποσό των 5,00 €. Αντίγραφα μελετών μπορούν να 
πάρουν με δαπάνες και φροντίδας τους, κατόπιν αι−
τήσεως τους. Πληροφορίες Φιλιππίδη Δέσποινα τηλ: 
22470 26334.

Λέρος, 19 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΤΤΑΚΗΣ

F
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. 3782
Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−

σης» Ν. Αιτωλ/νίας διακηρύσσει ότι θα γίνει δημοορασία 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗ−
ΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ − ΠΟΔΑΓΟΡΑ − ΒΑΡΕΤΑΔΑ».

Προϋπολογισμού: 250.000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α).
Σύστημα υποβολής προσφορών: «ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ, ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΟΜΑΛΟ−
ΤΗΤΑΣ». Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της 
Νομ. Αυτ/σης ΚΑΠ 2006.

Η δημοπρασία, θα γίνει σύμφωνα με τις διάταξεις του 
ν.δ. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε−
μάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τους ν. 2052/1992 ν. 2229/1994, ν. 2338/1995, ν. 2372/1996, 
ν. 2940/2001 ν. 3212/2003 και ν. 3263/2004 καθώς και τις 
διατάξεις του π.δ. 609/1995 και των π.δ. 286/1994, 368/1994, 
210/1997, 285/1991 216/1995, και λοιπών σχετικών αποφά−
σεων και εγκυκλιων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου και σύμφωνα 
με τη Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την Τ.Υ. 3699/18.4.2006 
απόφασή μας.

H δημοπρασία θα γίνει στις 5.6.2006, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία 
τηςΔ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Αιτωλ/νίας, στο Μεσσολόγγι, οδός Κύπρου, από 
αρμόδια επιτροπή.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθρείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί στις 
15.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Στη δημαπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει−
ρήσεις ή Κ/ξίες αυτών:

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, βάσει του ν. 2940/2001, με 
πτυχίο Α2 τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέ−
σεις και περιορισμούς των διατάξεων «περί συμμετοχής 
σε δημοπρασίες» που ισχύουν σήμερα.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 4.161,6 ευρώ δηλαδή 2% του 
προϋπολογισμού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) του έργου 
και θα απευθύνεται στον κύριο του έργου που στην συγκε−
κριμένη περίπτωση είναι η Δ.Ο.Υ. της Ν.Α. Αιτωλ/νίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, 
διεξαγωγής της δημοπρασίας κλπ. (που θα παραδίδονται 
μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημερολογιακές ημέρες πριν 
την δημοπρασία) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν 
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 



 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4135

Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Τηλ. 26310 − 59651.

Μεσολόγγι, 19 Απριλίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜ. ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ

F
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ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Ο Δήμαρχος Αμαλιάδας προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, 
γιο την προμήθεια «Θερινών − Χειμερινών ειδών ατομικής 
προστασίας έτους 2006».

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την 
προμήθεια είναι εξήντα έξι χιλιάδες, Εξήντα πέντε ευρώ 
(66.065,00) χωρίς Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση θα γίνει από 
ίδια έσοδα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα 
Φιλικής Εταιρείας 6, στις 17.5.2006 ημέρα Τετάρτη. Ώρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ. και 
ώρα λήξης η 11.00 π.μ.της ίδιας μέρας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή 
του διαγωνισμού την συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε αυτή 
μεταφέρεται κοπά μία εβδομάδα δηλ. στις 24.5.2006, κατά 
τις ίδιες ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και 
οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα 
σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
3304,00 € (ποσοστό 5% του προϋπολογισμού μελέτης) και 
κατατίθεται με γραμμάτιο τον Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας.

Επειδή τα ζητούμενα ακό την συγκεκριμένη προμήθεια 
είδη είναι διαιρετά και δεν δημιουργείτε πρόβλημα κατά 
την προμήθειά τους γίνονται δεκτές προσφορές είτε για 
το σύνολο των ζητουμένων υλικών, είτε για κάθε είδος 
χωριστά.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών θα διεξαχθεί η πρώτη φάση του διαγωνισμού 
(έλεγχος δικαιολογητικών).

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, (αξιολόγηση 
τεχνικής προσφοράς), οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν 
να προσκομίσουν δείγματα των ειδών για τα οποία 
κατέθεσαν προσφορά, έπειτα ακό ειδοποίηση της 
επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών − δειγμάτων, θα γίνει το άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών σε ημέρα και ώρα πκου θα 
καθορίσει η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις 
της 11389/1993 υπουργικής απόφασης (E.Κ.Π.Ο.T.A.)

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το 
διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και 
μέρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαλιάδας 
υπεύθυνη Πίπιλα Μαργαρίτα τηλ. 2622038371−3.

Ο Αντιδήμαρχος

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΟΥΡΑΣ

(27)
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμ. 19410
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύττει ότι δημο−

πρατεί σε ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «Διάνοιξη οδού 
Μομφεράτου» με το σύστημα προσφοράς: «με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες» που εκφράζεται σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό σύμφωνα με τo αρθ. 7 
του π.δ. 609/1985 και με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 περί 
εκτελέσεως «Δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 3263/2004 και ισχύει σήμερα.

• Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται 
είναι 185.817,83 € (με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11 (έντεκα) του μήνα Mαίου του 
έτους 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (λήξη προσφοράς) 
στα γραφεία τοαυ Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στη δημοπρασία για κατασκευή του έργου, γίνονται 
δεκτές Μεμονωμένες εργοληπτιχές Επιχειρήσεις εγγε−
γραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων οδοποιίας 
τάξης Α2 και άνω με τους περιορισμούς για τα ανώτατα 
ή κατώτατα όρια όπως ισχύουν για εταιρείες εντός και 
εκτός νομού, σύμφωνα με τo άρθρο 15 του ν. 1418/1984 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

Απαγορεύεται η εκκροσώπηση δύο ή περισσότερων 
διαγωνιζομένων εργοληπτικών επιχειρήεων από τον ίδιο 
εκπρόσωπο.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.150,00 ευρώ.
Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι τρεις 

(3) μήνες.
Δημοσίευση της παρούσης και τυχόν επαναληπτικών 

διακηρύξεων βαρύνουν τον άνοδο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 

στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 2ος 
όροφος, στο τηλέφωνο 25510 − 64137 κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες από 9.00 έως 14.00 αρμόδιος υπάλληλος 
Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, 
από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 306.

Αλεξανδρούπολη, 18 Απριλίου 2006

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

F
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. 3771
Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 

Ν. Αιτωλ/νίας διακηρύσσει ότι θα γίνει δημοορασία για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ».

Προϋπολογισμού: 100.000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α).
Σύστημα υποβολής προσφορών: «ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟ−

ΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ, ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ 
ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ». Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώ−
σεις της Νομ. Αυτ/σης ΚΑΠ 2006.
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Η δημοπρασία, θα γίνει σύμφωνα με τις διάταξεις του 
ν.δ. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε−
μάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τους ν. 2052/1992 ν. 2229/1994, ν. 2338/1995, ν. 2372/1996, 
ν. 2940/2001 ν. 3212/2003 και ν. 3263/2004 καθώς και τις 
διατάξεις του π.δ. 609/1985 και των π.δ. 286/1994, 368/1994, 
210/1997, 285/1997 218/1999, και λοιπών σχετικών αποφά−
σεων και εγκυκλιων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου και σύμφωνα 
με τη Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την Τ.Υ. 3697/19.4.2006 
απόφασή μας.

H δημοπρασία θα γίνει στις 8.6.2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας, στο Μεσσολόγγι, οδός Κύπρου, 
από αρμόδια επιτροπή.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθρείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί στις 
15.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Στη δημαπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή Κ/ξίες αυτών:

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, βάσει του ν. 2940/2001, με 
πτυχίο Α1 τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις 
και περιορισμούς των διατάξεων «περί συμμετοχής σε 
δημοπρασίες» που ισχύουν σήμερα.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.662 ευρώ δηλαδή 2% 
του προϋπολογισμού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) του 
έργου και θα απευθύνεται στον κύριο του έργου που 
στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Δ.Ο.Υ. της Ν.Α. 
Αιτωλ/νίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, 
διεξαγωγής της δημοπρασίας κλπ. (που θα παραδίδονται 
μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημερολογιακές ημέρες πριν 
την δημοπρασία) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν 
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Τηλ. 26310 − 59651.

Μεσολόγγι, 19 Απριλίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜ. ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αριθμ. 10
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, ενερ−

γώντας ως αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ’ αριθμ. 
3554/17.4.2006 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, προ−
κηρύσσει Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατα−
κύρωσης την συμφερότερη προσφορά, με τίτλο «Προμή−
θεια εξοπλισμού επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών» στα 
πλαίσια του έργου «Προώθηση της Ευροζωνικότητας στο 
Νομό Αιτωλοακαρνανίας».

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το 
αργότερο μέχρι την 15.5.2006 και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και 
συγκεγκριμένα:

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (Κύπρου 30), ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Τ.Κ.. 30200
THΛ. 26310 69286
ΦΑΞ: 26310 26845

Υπόψη: Θανασούλη.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής 

Προσφορών που όρισε με την υπ’ αριθμ. 3620/17.4.2006 
απόφαση η Νομαρχιακή Επιτροπή, την 15.5.2006 και ώρα 
10.00 π.μ., στα γραφεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αιτωλοακαρνανίας.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
πραγματοποιηθεί, θα γίνει στις 22.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους 
που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη και:

1. Την Οδηγία 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτρο−
πής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος XX της οδηγάς 2004/17/ΕΚ και τον 
παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Eυρω−
παϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον 
Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ κατ 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων).

2. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) «Ίδρυση 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για 
την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 1 του ν. 2362/1995 
(ΦΕΚ 1247/Α΄/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 5, του π.δ. 30/1996 
(ΦΕΚ 21/A΄/1996) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

5. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) 
«Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων».

6. Το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου».

7. Το ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α) «Νομικό καθεστώς της 
ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, 
ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. Α.Π.151.597/1150−B3/5.3.2004 απόφαση 
του Ειδικού Γρομματέα για ένταξη του Έργου «Προώθηση 
της Ευρυζωνικότητας στο Νομό Αιτωλοοκαρνανίας»  
στο Ε.Π. «Kοινωνία της πληροφορίας» και την ανάγκη, 
για σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών 
πληροφόρησης και δημοσιότητας του ως άνω έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον κωδικό ΣΑΝ−Α/3 της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 
τωv εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (ελεύθερο και συμπε−
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) το οποίο είναι και το ανώτατο 
όριο για την υποβολή προσφορών.

Μεσολόγγι, 3 Απριλίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ
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