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Ανακοινώνουμε ότι ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για 

την εκτέλεση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις νέες Δημοτικές ενότητες Δήμου 

Ηρακλείου», με  το σύστημα προσφοράς «Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών», 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(1.500.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε., των απροβλέπτων δαπανών, αναθεώρησης και 

Φ.Π.Α. 

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την ασφαλτόστρωση δρόμων που βρίσκονται τόσο μέσα στα διοικητικά 

όρια τόσο του παλιού Δήμου Ηρακλείου όσο και στις δημοτικές ενότητες και στα κοινοτικά διαμερίσματα  που 

συνενώθηκαν με τον παλιό Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη. 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η : 27 / 05 / 2014 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, Διονυσίου 13α Νέα 

Αλικαρνασσός.  

Αν  για οποιοδήποτε  σοβαρό  λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία  την Τρίτη  27 / 05 / 2014, 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 Δεύτερης  και άνω τάξης για  έργα  κατηγορίας Οδοποιίας. 

Η   εγγύηση    συμμετοχής   θα   απευθύνεται  προς  το  Δήμο  Ηρακλείου  και  ορίζεται   σε  23.498,00  Ευρώ ,  

με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων.  

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

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  το σφραγισμένο τεύχος της οικονομικής προσφοράς, μέχρι και 

την Πέμπτη 22-05-2014 από  τα  γραφεία  της   Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  του  Δήμου  Ηρακλείου. Όλη η σειρά 

των τευχών δημοπράτησης βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr). 

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

Έργων  του  Δήμου  Ηρακλείου  που βρίσκονται στην οδό Διονυσίου 13α  Νέα Αλικαρνασσός .  

Αρμόδια : Βαλύρη Δέσποινα  Τηλ. 2810-247534  
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