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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ    
 
ΤΜΗΜΑ: Συντήρησης Δημοτικών &  
                  Σχολικών  κτιρίων                    
Αρμόδιος: Αχλαδιανάκη  Σοφία 
Τηλέφωνο: 2813 409817                                                                                               
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 155507/18-11-2015    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

        Διεξαγωγής Πρόχειρου διαγωνισμού  για  Προμήθεια και 
Τοποθέτηση δίφυλλων Υαλοστασίων Αλουμινίου και Διπλών 

Υαλοπινάκων 
του έργου αυτεπιστασίας 

 Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης 
  (ΑΡΘΡO 23 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ) 

 
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι την 30-11-2015 ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 10:00 έως και 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου στο δημοτικό κατάστημα Ηρακλείου, 
οδός Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσό , θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές για την:  
«Προμήθεια και Τοποθέτηση δίφυλλων Υαλοστασίων Αλουμινίου και Διπλών 

Υαλοπινάκων» για το έργο αυτεπιστασίας  Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 
Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης , προϋπολογισμού 22.140,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
 
          Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, 
κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα 
δηλαδή την  07-12-2015  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ . και ώρα   10: 00 : π. μ. έως 10:30 π.μ.    
στον ίδιο χώρο.  
 
    Η υπόψη προμήθεια και τοποθέτηση , όπως και όλο το έργο αυτεπιστασίας : 
Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ , σε βάρος της πίστωσης με  Κ.Α. 30-7331.055 για το 
οικονομικό έτος 2015.  
Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ., 737/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του 
Δήμου Ηρακλείου εγκρίθηκαν οι όροι για την διενέργεια του Διαγωνισμού .  
    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95, του 
Π.Δ.370/95, της υπ’αρίθμ.11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και του 
Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
    Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή – 
προσφορά για κάθε είδος μετά από αξιολόγηση της προσφοράς του, από το αρμόδιο 
όργανο. 
    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού. 
    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 360,00 € (ήτοι 2% του συνολικού 
προϋπολογισμού της μελέτης) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. 
     
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά 
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συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Συντήρησης & Αυτεπιστασίας  
του Δήμου Ηρακλείου – Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων , οδός 
Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσό  2ος όροφος , καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες  (αρμόδιος κ. Αχλαδιανάκη Σοφία τηλ. 2813 409817). 
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου και να 
δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ. 

 
 
      
Ο   Αντιδήμαρχος Ηρακλείου    
 

                                                     Τεχνικών Έργων – Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 
         
         Μαμουλάκης Χάρης     
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