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Αρ. Φύλλου 238
19 Απριλίου 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Αριθμ. 25131
Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, προκειμένου για την
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας
– Αγ. Ι. Ρέντη, ενδιαφέρεται για την προμήθεια βιβλίων
και εντύπων του Δήμου με τη διαδικασία της απ’ ευ−
θείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης έως ύψους ποσού
€ 1.000,00 (χιλίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του
ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0001 (Προμήθεια
βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών του Δήμου) του προϋπο−
λογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2013, για
τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει
επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 27/18−02−2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
περί «έγκρισης για την διενέργεια προμηθειών και υπη−
ρεσιών που δύναται να προκύψουν κατά το οικονομικό
έτος 2013, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Νίκαιας – Αγ. Ι .Ρέντη, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας– Αγ. Ι
.Ρέντη οικονομικού έτους 2013», η οποία έχει αναρτηθεί
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστότοπο
Διαύγεια με ΑΔΑ. ΒΕΤΠΩΚΑ−ΤΓΩ, την υπ’ αριθμ. 333/
1−03−2013 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρι−
σης δέσμευσης πίστωσης ύψους ποσού € 2.000,00 (δύο
χιλιάδων ευρώ)», σε βάρος του ως άνω κωδικού, την υπ’
αριθμ. 129/15−03−2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο−
πής, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα
του Δήμου και στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ. ΒΕ26Ω−
ΚΑ−ΤΔΛ καθώς και τη υπ’ αριθμ. 20561/21−3−2013 Τεχνική
Περιγραφή της Διεύθυνσης Οικονομικών Τμήμα Προμη−
θειών Yλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με βάση τις δια−
τάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, ανά είδος της προμήθειας.
Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας πραγματοποι−
είται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό
4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ.
43 Α΄/22−3−1994.
Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον μειοδότη, ο δε
Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί άμεσα έπειτα από
έγγραφες παραγγελίες του Τμήματος Αποθηκών του
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, ενώ η παράδοση των ειδών

θα γίνεται στην Κεντρική Αποθήκη του Δήμου στο κτί−
ριο των πρώην σχολών «Ηράκλειτος» και επί της οδού
Π. Ράλλη 182 στη Νίκαια.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα πραγματο−
ποιηθεί μετά την οριστική, συνολική, ποιοτική και πο−
σοτική παραλαβή των ειδών αυτής από την αρμόδια
Επιτροπή –Παραλαβής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη
Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
11/21−01−2013 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.
Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως απο−
στείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σας βα−
σισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη υπ’ αριθμ.
20561/21−3−2013 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Οικονο−
μικών Τμήμα Προμηθειών Υλικών και Εξοπλισμού Υπηρεσι−
ών και την παραδώσετε στο Τμήμα Προμηθειών Υλικών και
Εξοπλισμού Υπηρεσιών υπόψιν της Επιτροπής – Διενέργειας
και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών έτους
2013, του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93) όπως συστά−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 11/21−01−2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου − Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη έως και
την Παρασκευή 12/04/2013 και ώρα 13:30 μ.μ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ &
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο
θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
α. Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ − ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑ−
ΚΕΛΟΣ» με κεφαλαία γράμματα.
β. H λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία
γράμματα.
γ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
δ. Αφορά: «Ανάθεση για την προμήθεια προμήθεια
βιβλίων και εντύπων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη».
Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι
υπογεγραμμένες και σφραγισμένες.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά
τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφρα−
γισμένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον
οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη Δήλωση»,
Δήλωση του Ν. 1599/1986, νομίμως θεωρημένη την ημέρα
κατάθεσης της προσφοράς από Δημόσια Αρχή, στην
οποία θα δηλώνονται τα εξής:
1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποί−
ους και και αποδέχομαι πλήρως.
2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία
της Επιχείρησης.
3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε δια−
γωνισμούς του Δημοσίου.
4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
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5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά
την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.
6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία.
Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών,
αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανει−
λικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό
από τον διαγωνισμό.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών
θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το
Τμήμα Προμηθειών Υλικών και Εξοπλισμού Υπηρεσιών του
Δήμου (Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή www.nikaia−rentis.
gov.gr. (προκηρύξεις−διακηρύξεις−διαγωνισμοί).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα
15/04/2013 και ώρα 11:00 π.μ., από την Επιτροπή Διενέργει−
ας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών.
Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να
αναρτηθούν αμελλητί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς
και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia−
rentis.gov.gr), από την επομένη ημέρα της υπογραφής
της για διάστημα δύο (2) ημερών, με ευθύνη της προϊ−
σταμένης του Τμήματος Προμηθειών Υλικών & Εξοπλι−
σμού Υπηρεσιών.
Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρ−
τησης της να δοθεί στην Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών.
Νίκαια, 11 Απριλίου 2013
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
ΚΑΝΕΛΛΟΣ Σ. ΤΟΥΝΤΑΣ
F
(2)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αριθμ. 34394/3242
Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει δημόσιο διεθνή
διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα
Σύμπραξης για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
Σύντομη περιγραφή: Το αντικείμενο της παρούσας
Σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατα−
σκευή, συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης
επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.)
της Περιφέρειας Ηπείρου με Σύμπραξη Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ταξινόμηση κατά CVP: Κύριο
αντικείμενο 90500000. Πρόσθετα αντικείμενα 90510000,
90513000, 90514000, 45213270, 45213280, 45222100,
45252000, 45210000, 71314000.
Διαδικασία ανάθεσης – νομικό πλαίσιο διαγωνισμού:
O διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζό−
μενα 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 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄
85/11.04.2012), όπως ισχύει, το Π.Δ. 774/1980 (Α΄ 189/1980),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά και τις μεταβο−
λές που επήλθαν με το Ν. 2741/1999 (Α΄ 199/28.09.1999),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242/11.10.2002), το Ν. 3090/2002
(Α΄ 329/24.12.2002) και 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) και με
τους ειδικότερους όρους των τευχών δημοπράτησης.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, μετά από σχετική εξουσιοδότηση
από τους Αναγκαστικούς Συνδέσμους Διαχείρισης Στερε−
ών Αποβλήτων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Διαχειριστικής Ενότη−
τας Περιφέρειας Ηπείρου, υπέβαλε στην Ειδική Γραμμα−
τεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ)
πρόταση για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας
Ηπείρου», η οποία εντάχθηκε στον προβλεπόμενο από
το Ν. 3389/2005 Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/17/12−02−2013 Απόφαση της
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου βά−
σει της οποίας αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματι−
κής Σύμβασης, η οποία συνήφθη δυνάμει του άρθρου 100
του Ν. 3852/2010 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 70/2013
πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετα−
ξύ των Αναγκαστικών Συνδέσμων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης
Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και της
Περιφέρειας Ηπείρου, ορίστηκε ως Φορέας Υλοποίησης
του Έργου η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία θα λειτουργήσει
ως Αναθέτουσα Αρχή. H Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξε−
ων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) με την από
13/03/2013 απόφασή της ενέκρινε, μετά από πρόταση της
Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ., την υπαγωγή της Σύμπραξης στις διατάξεις
του Ν. 3389/2005 (υπ’ αριθμ. 11665/ΕΓΣΔΙΤ312/15−03−2013
έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ).
Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα
γίνει με τη 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 ενδι−
αφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και θα
καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμ−
φωνα με τους όρους της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού
Διαλόγου – Α΄ Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο−
ντος. Θα προεπιλεγούν 6 υποψήφιοι, υπό την προϋπόθε−
ση ύπαρξης επαρκούς αριθμού κατάλληλων Υποψηφίων.
2) Την Β΄ ΦΑΣΗ, η οποία διακρίνεται σε δύο επιμέρους
στάδια: Διάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή Δεσμευτικών Προ−
σφορών−Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ), σύμφωνα με τα τεύχη Β΄ Φάσης.
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 της εγκα−
τάστασης επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(Α.Σ.Α.) της Περιφέρειας Ηπείρου, που θα εξυπηρετεί το
σύνολο των ΟΤΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα και
με τις σχετικές αποφάσεις των αντιστοίχων Συνδέσμων
1ης, 2ης, 3ης και 4ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. Η εγκα−
τάσταση του Έργου θα γίνει εντός του οικοπέδου που
θα υποδειχθεί από τον φορέα, το οποίο σύμφωνα με τα
σημερινά δεδομένα έχει προβλεφθεί να χωροθετηθεί
στη θέση «Λατομείο Εγνατίας» του Δήμου Δωδώνης
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Διευκρινίζε−
ται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν προκρίνει τη χρήση
συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας. Κατά την
παρούσα φάση η συνολική ετήσια ποσότητα των προς
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διαχείριση απορριμμάτων έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπου 150.000 τόνους. Η
ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω μέσω
του ανταγωνιστικού διαλόγου.
Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης
έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε είκοσι επτά (27) έτη από
την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της
Σύμπραξης καθώς και οι όροι για την ενδεχόμενη πα−
ράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο
της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα
προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμμετέχει στη χρηματοδό−
τηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού
που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της
κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμ−
ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα
προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση. Η
καταβολή της συνεισφοράς της Αναθέτουσας Αρχής θα
γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως
θα προσδιορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύ−
μπραξης. Σημειώνεται ότι το ύψος της χρηματοδοτικής
συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορισθεί
στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
Επισημαίνεται ότι πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση
χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουρ−
γία Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊ−
κοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα
− Joint European Support for Sustainable Investment in City
Areas) μέσω του οποίου δύνανται να χρηματοδοτηθούν
δράσεις για την αστική ανάπλαση και την αποτελεσμα−
τική διαχείριση αποβλήτων. Oι Ενδιαφερόμενοι μπορούν
να εξετάσουν, με δική τους ευθύνη, την πιθανότητα/εφι−
κτότητα/επιλεξιμότητα παροχής μέρους της χρηματο−
δότησης (ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια) της κατασκευής
του Έργου από το εν λόγω Ταμείο Χαρτοφυλακίου ή
άλλα ταμεία /χρηματοδοτικά εργαλεία.
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 χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής
του Έργου με ενδεικτικό ποσοστό 50%, στο ποσό από
εβδομήντα εννιά εκατομμύρια ευρώ (79.000.000 €) έως
εκατόν ένα εκατομμύρια ευρώ (101.000.000 €) πλέον
Φ.Π.Α., σε τιμές 01.01.2013, συμπεριλαμβανομένου του κό−
στους 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 κα−
θορισθεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου κατά
τη Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην
Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες
με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων που θα δια−
χειρίζεται ο Ιδιωτικός 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 Β΄ φάση του διαγωνισμού θα προσδιο−
ρισθούν αναλυτικότερα τα παραπάνω, περιλαμβανομέ−
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νου και του τρόπου και της συχνότητας καταβολής των
πληρωμών διαθεσιμότητας, καθώς και όλες οι αναγκαίες
λεπτομέρειες που αφορούν στον μηχανισμό πληρωμών.
Τόπος εκτέλεσης του έργου και παροχής των υπηρε−
σιών: Ιωάννινα (NUTS: GR213).
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:
28 Μαΐου 2013, ώρα 12.00.
Τόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρ−
ρου 1, ΤΚ 45221 Ιωάννινα, τηλ: +30 2651087347, φαξ: +30
2651087449, email: gr.siamopoulos@php.gov.gr, Πληροφο−
ρίες: Γρηγόριος Σιαμόπουλος
Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης Σύμβασης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: 09.04.2013
Παραλαβή της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου −
Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμπλη−
ρωματικές και πληροφορίες: Παραλαβή της προκήρυξης
του διαγωνισμού μέχρι και δέκα πέντε (15) ημερολογι−
ακές πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι έως και 13
Μαΐου 2013, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περι−
φέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα, τηλ:
26510 87347, fax: 26510 87449, e−mail: gr.siamopoulos@
php.gov.gr. Αντίτιμο: 300 ευρώ. Πληροφορίες: Γρηγόριος
Σιαμόπουλος. Υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων
και διευκρινίσεων έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την παραλαβή
της προκήρυξης προσκομίζεται απλή εξουσιοδότηση με
τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του ενδιαφερο−
μένου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την
προκήρυξη και ταχυδρομικώς, εφ’ όσον προηγουμένως
έχουν προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα αναγκαία
δικαιολογητικά και έχουν καταβάλλει το αντίτιμο και τη
δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή της. Η αναθέτου−
σα αρχή αποστέλλει την προκήρυξη μέσω ταχυδρομείου
ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών, χωρίς να φέρει οποιαδήπο−
τε 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 Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ιωάννινα, 12 Απριλίου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F
(3)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αριθμ. 1834
1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΠΟΧΕΤΕΥ−
ΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση
υδρευτικής γεώτρησης Δ.Ε. Αιγείρου περιοχής Πόρπης»,
με προϋπολογισμό 70.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο

