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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Οδός Ανδρόγεω 2 
Τηλ.2810-399197-286186 
Fax.2810-280780 
Υπεύθυνος: Γιατρομανωλάκη Μαρία  
                  Αρχιτέκτων μηχανικός 

ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  387.000,00 € 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει σε ανοικτή δημοπρασία την 
εκτέλεση του έργου ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ  
ΒΑΡΒΑΡΑΣ με το σύστημα προσφοράς: με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (του Αρθρου 7 του 
Ν.609/85), στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν.3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του 
παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 
 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. και προέρχεται από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου. 
 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:  ΕΥΡΩ (387.000,00 €) 
 Διατιθέμενη πίστωση για το 2008,  ΕΥΡΩ 387.000,00 
 Η Δημοπρασία θα γίνει την 4η Νοεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. (λήξη 
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου από αρμόδια Επιτροπή. 
 Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:  Εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Τάξης Α2 και άνω για τα Οικοδομικά έργα και Τάξης Α1 και άνω για τα 
ΑΛΜ έργα, ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα σύμφωνα με το 
Π.Δ.472/1985, το Π.Δ. 609/1985 και το Ν. 2940/2001. 
 Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και ογδόντα τριών  
λεπτών  (6.306,83) ΕΥΡΩ, 2% της δαπάνης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., με Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ και θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Ηρακλείου - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς δωρεάν από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης επί της συμβολής Ανδρόγεω και πλατεία Καλεργών. Τα 
τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr). 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραλάβουν μία σειρά της μελέτης εφαρμογής (αρχ/κων, στατικών και 
Η/Μ), με το διπλότυπο στο ταμείο του Δήμου έναντι (15,00 ευρώ). Όλα τα παραπάνω δίδονται 
μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της 
Δημοπρασίας. 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 
 
 
Ηράκλειο 3/10/2008    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
 
 
      Κώστας Μαμουλάκης 


