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Ανακοινώνουµε ότι ο ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διενεργεί ανοικτό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για 

την εκτέλεση του έργου : «Τσιµεντοστρώσεις οδών ∆ήµου Ηρακλείου», µε  το σύστηµα προσφοράς 

«Επί µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών», σύµφωνα µε τ άρθρο 6  του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου ανέρχεται συνολικά σε εννιακόσιες εξήντα εννιά χιλιάδες δέκα 

πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (969.015,82€) συµπεριλαµβανοµένων των Γ.Ε. και Ο.Ε., των 

απροβλέπτων δαπανών, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 

Το προς δηµοπράτηση έργο  αφορά τη τσιµεντόστρωση  αγροτικών δρόµων που βρίσκονται τόσο στα δηµοτικά 

όσο  και στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 

Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό ορίζεται η :  21 / 09 / 2010 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία του ∆ήµου Ηρακλείου, πεζόδροµος Ανδρόγεω 2, όροφος 2ος.  

Αν  για οποιοδήποτε  σοβαρό  λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία  την Τρίτη  21 / 09 / 2010, τότε   θα διενεργηθεί 

σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε Fax 

πέντε τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την νέα ηµεροµηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού (άρθρο 

18 της διακήρυξης του έργου). 

Στη δηµοπρασία για υποβολή προσφορών γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο 

ΜΕΕΠ  κάτοχοι  πτυχίου ∆εύτερης και άνω τάξης για  έργα  κατηγορίας Οδοποιίας. 

Η   εγγύηση    συµµετοχής   θα   απευθύνεται  προς  το  ∆ήµο  Ηρακλείου  και  ορίζεται   σε  15.357,00  Ευρώ ,  

µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕ∆Ε ή Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων.  

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. δεν απαιτείται. 

Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  παραλάβουν  την οικονοµική προσφορά για τη   δηµοπρασία, µέχρι και την 

Πέµπτη 16 Σεπτεµβρίου 2010 από  τα  γραφεία  της   ∆/νσης  Τεχνικών  Έργων  του  ∆ήµου  Ηρακλείου  µε  την  

καταβολή   ποσού  πέντε   ευρώ  (5,00 €). Όλη η σειρά των τευχών δηµοπράτησης βρίσκεται αναρτηµένη στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου (www.heraklion.gr). 

Πληροφορίες  όλες  τις  εργάσιµες  ηµέρες από  8.30 π.µ. έως 14.00 µ.µ.  στα  γραφεία  της   ∆/νσης  Τεχνικών  

Έργων  του  ∆ήµου  Ηρακλείου  που βρίσκονται στον  πεζόδροµο  Ανδρόγεω 2 – 4ος όροφος .  

Αρµόδια : Βαλύρη ∆έσποινα   και Αµπαρτζάκης Γιώργος τηλ. 2810399171 και 2810399169.  

  

Ο   Αντιδήµαρχος  Τεχνικών    Έργων 
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