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 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

 O   Δήμος   Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο  διαγωνισμό (παρ. 2α 
του άρθρου 4 του Ν.1418/84 όπως  αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις του 
Ν.3263/2004 και του Ν. 3669/08)  για την εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματικές 
εργασίες κτιρίου πλατείας Δασκαλογιάννη» μμεε  ττοο  σσύύσσττηημμαα  ππρροοσσφφοορράάςς  μμεε  
εεππιιμμέέρροουυςς  πποοσσοοσσττάά  έέκκππττωωσσηηςς    σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  44  ππααρρ..  44ββ  ττοουυ  
ΝΝ..11441188//8844,,  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  77  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..  660099//8855  κκααιι  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  66  ττοουυ  ΝΝ..33666699//0088  σσεε  έέννττυυπποο  
ππρροοσσφφοορράάςς  ττηηςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς..  
Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου είναι 1.537.000,00€ (με  ΦΠΑ και 
αναθεώρηση) . 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ.  
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Ο διαγωνισμός  θα γίνει στα γραφεία στις 23/11/2010, ημέρα Τρίτη   και ώρα 
10.00  (λήξη επίδοσης προσφορών) στο δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην οδό 
Ανδρόγεω  2 – 2ος όροφος.   
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε 
κοινοπραξία, εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ του Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν   
στην πρώτη (1η) τάξη και άνω για έργα κατηγορίας  Η/Μ  και πρώτη (1η) τάξη και  
άνω στην κατηγορία Οικοδομικά, βάσει του Ν.2940/2001 και του Ν.3669/08 
καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών της Ε.Ε. ή και του Ε.ΟΧ. ή και των κρατών που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε.,  σε κατηγορία και τάξεις αντίστοιχες 
με τις παραπάνω του ΜΕΕΠ. 
ΓΓιιαα  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσμμόό,,  οοιι  δδιιααγγωωννιιζζόόμμεεννοοιι  θθαα  κκααττααθθέέσσοουυνν  εεγγγγυυηηττιικκήή  
εεππιισσττοολλήή  ύύψψοουυςς  ίίσσηη  μμεε  24.223,00€ ,δδηηλλααδδήή  22%%  ττηηςς  ππρροοϋϋπποολλοογγιιζζόόμμεεννηηςς  δδααππάάννηηςς  
ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ((χχωωρρίίςς  ααννααθθεεώώρρηησσηη  κκααιι  ΦΦΠΠΑΑ))  ..  ΗΗ  εεγγγγύύηησσηη  θθαα  ππααρρέέχχεεττααιι  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  
ΗΗρραακκλλεείίοουυ  γγιιαα  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  έέρργγοο    σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππααρρ..  33  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2233  κκααιι  ττηηνν  
ππααρρ..  66  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2277  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..990099//8855..  
ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  μμεελλέέττηη  κκααιι  τταα  ττεεύύχχηη  δδηημμοοππρράάττηησσηηςς  ππααρρέέχχοοννττααιι  
ττιιςς  εερργγάάσσιιμμεεςς    μμέέρρεεςς  κκααιι  ώώρρεεςς  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΈΈρργγωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  
ΗΗρραακκλλεείίοουυ,,  οοδδόόςς  ΑΑννδδρρόόγγεεωω  22,,  44οςος  όόρροοφφοοςς  ((  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς    ΜΜααννοουυσσάάκκηηςς  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  
ττηηλλ..  22881100--339999117744))..  
ΤΤαα  ττεεύύχχηη  δδηημμοοππρράάττηησσηηςς  υυππάάρρχχοουυνν  σσττηηνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  σσεελλίίδδαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  
www.heraklion.grwww.heraklion.gr  κκααιι  ττοο  έέννττυυπποο  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  θθαα  δδίίννεεττααιι  μμέέχχρριι  
1188//1111//22001100  ((22  εερργγάάσσιιμμεεςς  ηημμέέρρεεςς))  ππρριινν  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα    δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττηηςς  δδηημμοοππρραασσίίααςς  
μμεε  κκααττααββοολλήή  πποοσσοούύ  1100  €€  σσττοο  ττααμμεείίοο  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ..   
                                                                        
 
                                                                          Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 
                                                                          
                                                                                  Κώστας Καμπανός 
Να δημοσιευτεί μια φορά 

http://www.heraklion.gr/


με γραμματοσειρά επτά (7)  
στιγμάτων και με διάστιχο  
8.5 στιγμών χωρίς πλαίσιο 
 
 
 
1.ΕΘΝΙΚΌ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ      4.ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
  (ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ  
   ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ )                                   
 
2. ΠΑΤΡΙΔΑ                              5. ΚΕΡΔΟΣ 
 
3. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ                         6. ΠΟΛΙΤΕΙΑ                                 
 
  
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 
 
      Κώστας Καμπανός       
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