
 
 

 
 
 
 
 
Με τη 
συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και 
τηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ MIS453563, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.064.606,56 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 1- κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 724.879,14 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) 2-κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με 
προϋπολογισμό 44.896,33 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) 3-
κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 65.758,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), και τέλος Αναθεώρηση ποσού : 30.000,00€ και Φ.Π.Α 23% : 
199.072,77 € 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ, Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης Οικιστικών Συνόλων 
και Ενετικών Τειχών του Δήμου Ηρακλείου, οδός Διονυσίου  13Α –  ΤΚ 71601 
Ηράκλειο Κρήτης, μέχρι και τις 19/11/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-247544, FAX επικοινωνίας 2810-247747, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Γιώργος Πολυχρονάκης, Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός. Τα τεύχη της δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στο site του Δήμου 
Ηρακλείου: www.heraklion.gr απ’ όπου μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά, ενώ για τη 
συμμετοχή στον διαγωνισμό θα σφραγίζονται τα έντυπα των οικονομικών προσφορών μέχρι 
και την Πέμπτη 19/12/2013 και ώρα 14:30 μ.μ. με καταβολή ποσού 5 (πέντε) ΕΥΡΩ 
στο ταμείο του Δήμου Ηρακλείου.  

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών, οδός 
Διονυσίου 13Α 71601 Ν. Αλικαρνασσός, στις 24/12/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις % (περίπτωση άρθρου 6 του του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)).  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στο 
www.heraklion.gr  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  

Ηράκλειο,         2- 12 -2013  

Αριθ . Πρωτ      ………..   
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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 : τάξης 1ης ΠΡΩΤΗΣ και άνω για 
έργα κατηγορίας 1- ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ τάξης Α2 και άνω  στην κατηγορία 
2- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, καθώς και τάξης Α2 και άνω στην κατηγορία 3- 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.  

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες (αρ.28 παρ.2 Ν.3669/08). Για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.710,68 
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, δηλαδή μέχρι την 24/7/2013.  

6. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου και συγχρηματοδοτείται από 
πιστώσεις του ΠΔΕ (εν. κωδ. 2012ΕΠ00280109) και του ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ). Προκαταβολή  
δύναται να χορηγηθεί (10% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης σύμφωνα με την 
εγκύκλιο με αρ. 9 και αρ.πρ.Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών 
& Δικτύων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα).  

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ηρακλείου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), 
Πρόγραμμα Καλλικράτης.  

 

Ο  Δήμαρχος Ηρακλείου 

    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 

 

* Να δημοσιευθεί μια φορά, με γραμματοσειρά επτά (7) και με διάστιχο 8,5 στιγμών και χωρίς πλαίσιο, στις 
εφημερίδες:  

1. ΦΕΚ, 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 3.NEA KΡHTH , 4. ΠΑΤΡΙΣ , 5. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ , ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο  Δήμαρχος Ηρακλείου 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 

 
 

 


