
Αρ. πρωτ.  4950/17-1-2017 
 
 

2η  ANAKOINΩΣΗ 
 

για τον διαγωνισµό ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: 
«Μελέτη αποτίµησης της φέρουσας ικανότητας & ανασχεδιασµού του 

κτιριακού συγκροτήµατος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Ηρακλείου» 
 
 
Ύστερα από ερωτήµατα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία µας και προς ενηµέρωση όλων των 
ενδιαφεροµένων, σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
1) ∆εν υπάρχει υποχρέωση να παραλάβετε τα τεύχη του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή, ούτε 
το τεύχος Οικονοµικής Προσφοράς. (βλέπε και την υπ' αρ. 3319/12-1-2017 ανακοίνωσή µας 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου)  
 
2) Το εύλογο µέγεθος των 10 σελίδων αφορά κάθε τεύχος ξεχωριστά και όχι το σύνολό τους. 
 
3) Σύµφωνα µε το άρθρο 15.1 της διακήρυξης, η εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει να είναι 
ποσού 3.620€ και να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστο τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 
αυτό. 
  
4) Ως αριθµό  διακήρυξης/προκήρυξης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον αριθµό πρωτοκόλλου 
της περιληπτικής διακήρυξης (146071/23-12-2016) ή την εγκριτική απόφαση της διακήρυξης 
(απόφαση 193/2016 της Οικονοµικής Επιτροπής) 
  
5) Σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη και την περιληπτική ∆ιακήρυξη: 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου µε διεύθυνση έδρας Αγίου Τίτου 1, 71202   
Ηράκλειο Κρήτης 
Οι προσφορές θα αποσταλούν υπόψη της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού στην ∆/νση 
Τεχνικών Έργων & Μελετών, οδός ∆ιονυσίου 13Α, 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο 
Κρήτης 
Ανάλογα µε το πού αναφέρεστε στα τεύχη που θα υποβάλετε, θα πρέπει να δηλώσετε και 
την αντίστοιχη διεύθυνση (π.χ. στην εγγυητική προς Αναθέτουσα Αρχή: Αγίου Τίτου 1, στον 
φάκελο προσφοράς προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού: ∆ιονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσός) 

     
6) Η Υπηρεσία µας θεωρεί ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για δήλωση υπεργολαβίας για το 
Εργαστήριο, στην παρούσα φάση.  
 
7) ∆εν θα χορηγηθεί παράταση της προθεσµίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 14 της 
∆ιακήρυξης). 
  
8) Η µελέτη που θα υποβληθεί, θα πρέπει να συµφωνεί µε την ισχύουσα Πολεοδοµική 
νοµοθεσία προκειµένου να εγκριθεί και να αδειοδοτηθεί. Στο πλαίσιο αυτό ζητείται και η 
υποβολή φακέλων της µελέτης στο Πολεοδοµικό Γραφείο του ∆ήµου Ηρακλείου. Αυτό δεν 
απαιτεί επιπρόσθετη αµοιβή. 
 

Ο ∆/ντής Τεχνικών Έργων & Μελετών 
             
          Νικόλαος Μιχελάκης 


