
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Hράκλειο, 30/11/2007 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο (1ος όροφος)       
Ανδρόγεω 2 – 71202 Ηράκλειο          
ΤΗΛ.: 2810399197                      FAX : 
FAX : 2810280780  
Πληροφορίες :Ειρ. Κανατέλια  
                                        
 
 
Αρ. πρωτ.: 42459 
 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί της προκήρυξης «Μελέτη Αποτύπωσης των Ενετικών 
τειχών της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου»  
  
Μετά από σχετική σας αίτηση θα θέλαμε να  σας διευκρινίσουμε τα κάτωθι: 
 
1.  Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων 
συμμετοχής, είναι η 4/1/2008 και ώρα 12:00 όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της αναλυτικής 
προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 2.3 της ίδιας διορθώθηκε η ημερομηνία και αναγράφεται πλέον 
η 24/12/2007 (όπως αναφέρεται και στην περιληπτική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στον τύπο και 
στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ) δηλαδή 6 εργάσιμες ημέρες πριν την 4/1/2007.         
 
2. Λόγω τυπογραφικού λάθους το άρθρο 23.2.4 που αφορά στον Πίνακα Ανειλημμένων 
Υποχρεώσεων του διαγωνιζομένου διορθώνεται ως εξής: 23.2.4α. 
 
3. Δεν είναι υποχρεωτική η παραλαβή των τευχών από τα γραφεία της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού και οργάνωσης για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Οι διαγωνιζόμενοι 
μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ηρακλείου 
http://www.heraklion.gr, και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα των Δημοπρασιών. Το έντυπο της 
Οικονομικής προσφοράς μπορεί να εκτυπωθεί από τα προσάρτημα IV και να συμπληρωθεί από 
του διαγωνιζόμενους χωρίς την σφραγίδα τη υπηρεσίας.  
 
             
 
   
 
 

ΠΡΟΣ :  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΤΟΠΟΣ Ε.Ε.  
Κυπαρισσίας 10 
Τηλ. 2310 313214 
Fax: 2310 325390 
 
 
 
 
 

 
Ο Δ/ντης της Διεύθυνσης  

Οργάνωσης και Προγραμματισμού 
 

Μιχελάκης Νίκος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

με α΄ βαθμό 
 

http://www.heraklion.gr/�
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