
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Ηράκλειο, 26/7/2010 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ     
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   Αρ. πρωτ. ……………..……… 

 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 
 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 

«Αντικατάσταση κουφωμάτων σχολικών κτιρίων Δήμου Ηρακλείου», με 

προϋπολογισμό 290.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 

κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 232.427,15€ 

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), σε ηλεκτρονική μορφή, στο site του 

Δήμου (www.heraklion.gr). Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραλάβουν σφραγισμένο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς από την Δ/νση Τεχνικών Έργων, οδός Ανδρόγεω 2, 71202 Ηράκλειο, 

μέχρι και τις 19 Αυγούστου 2010, ύστερα από την καταβολή ποσού 5€ στο ταμείο 

του Δήμου. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-399399, 

FAX επικοινωνίας 2810-229207, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία οι Ρ. 

Καραγιαννάκη, Τ. Καπζάλα. 

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 

υποβολής των προσφορών η 10:00 πμ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7  του π.δ 609/1985. 

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε 

κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 

του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί 

διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει 

έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 
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5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

ύψους 4.648,54 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών 

κτιρίων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή 

Ηρακλείου. 

 
 

Ο  Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 
 
 

Κωνσταντίνος Μαμουλάκης 
 

 
 
 
 
 
 
 
Να δημοσιευθεί μια φορά με 
στοιχεία των οκτώ στιγμών και 
χωρίς πλαίσιο στις εφημερίδες 
 
1) Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
2) Γενική Δημοπρασιών  (ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) 
3) Κέρδος 
4) Πατρίς 
5) Νέα Κρήτη 
6) Εθνική Φωνή 
 
 
Ο  Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 
 
 
Κωνσταντίνος Μαμουλάκης 
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