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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
θα διενεργήσει δημοπρασία με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν. 1418/84, τα 
εκτελεστικά διατάγματα και το Ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΒΗΘΛΕΕΜ  ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΓΚΡΕΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ» 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (για έργα Οικοδομικά) ανέρχεται σε 371.000,00 
ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των ποσών για αναθεώρηση και ΦΠΑ. 
 
Η δημοπράτηση θα γίνει στις 26/08/2008, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10:00 π.μ. μπροστά σε 
Επιτροπή που έχει συσταθεί από την Αρμόδια Αρχή, στα γραφεία της, οδός Αγ.Τίτου 1.  
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω  :  
 
α) Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες α1) στην 

Α2  τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ α2) και στην Α1 τάξη του 
ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Η/Μ 1  

β) Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 
35 Π.Δ 609/85), μεταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της παραπάνω 
παρ. (α)  

γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες χώρων της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. για 
κατηγορίες και δυναμικότητες αντίστοιχες των απαιτούμενων για το υπόψη έργο. 

δ) Κοινοπραξίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 
Π.Δ. 609/85), μεταξύ των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της παραγράφου (α), με 
οποιοδήποτε συνδυασμό. 

 
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση από τις παραπάνω μπορεί να συμμετέχει μεμονωμένα ή σε 
ένα και μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 
 

                                                 
1    Εάν συντρέχει περίπτωση πρέπει να προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων 

γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα. Στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 
κατάλληλα η Διακήρυξη.  
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Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς, 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης (του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85). 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το  ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000 –2006 κατά 80% από το ΕΤΠΑ 
και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34–37 
του Ν.2166/93 (ΦΕΚ Α 137/24-8-93), σύμφωνα και με την Απόφαση 
Δ17α/07/27/Φ.2.3/93 (ΦΕΚ 731 Β/21-9-93). 

 
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, 
εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού 6,105.14 ΕΥΡΩ (€) οι οποίες θα απευθύνονται 
στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 27 του 
Π.Δ.609/85. Σε περίπτωση Κ/ξίας οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.  
 
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι 
μεγαλύτερο του ορίου 12%, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και να παραλάβουν αυτοπρόσωπος ή 
νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, το έντυπο οικονομικής προσφοράς της μελέτης του έργου, 
απαραίτητο για την σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους καθώς και τα σχέδια , 
διαγράμματα κλπ, όλες τις εργάσιμες μέρες από 9.00 μέχρι 13.00, στα Γραφεία της 
Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  (οδός ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2, 1ος Όροφος,  τηλ. 2810-399205, φαξ. 2810-
280780  κ. Μαρία Γιατρομανωλάκη Αρχιτέκτων Μηχ/κος). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, μπορούν να πάρουν 
μόνο μία φορά τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης(έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων, τιμολόγια κ.λ.π.), τα οποία διανέμονται έναντι του 
ποσού των 10,00 ευρώ, με διπλότυπο του Δήμου, και για τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής 
(προαιρετικά) με διπλότυπο του Δήμου, έναντι του ποσού των 20,00 ευρώ, μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 

 
 

Ηράκλειο ………………………. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ  
 

 2



 

 

3

3

 
 

Να δημοσιευθεί η παραπάνω διακήρυξη στις κάτωθι εφημερίδες* (3) 
πανελληνίας εμβέλειας, (3) τοπικές καθώς και στο ΦΕΚ) σύμφωνα με τον 
νόμο και συγκεκριμένα : 
 
1. Γενική Δημοπρασιών ( και στο ΦΕΚ) 
2. Κόσμος – Δημοπρασιακά Νέα 
3. Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών 
4. Τόλμη 
5. Νέα Κρήτη 
6. Μεσόγειος 

 
 
 

Ηράκλειο ……………………………. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 


