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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

(ως προς τις κατηγορίες πτυχίων)  
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ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ   ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗΣΣΣ   (((ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΚΚΚΥΥΥΡΡΡΗΗΗΞΞΞΗΗΗ)))   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΠΠΠΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   

ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΟΟΟΥΥΥ   

   
1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: 

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 880 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», με συνολικό προϋπολογισμό  69.973,49  € (με 

αναθεώρηση και ΦΠΑ).  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό  40.900,73 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, 

ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 15.529,50 ΕΥΡΩ (δαπάνη 

εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, 

το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους 

μέχρι τις 16/01/2017 και ώρα 14:00,  από τα γραφεία της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλειου. Οδός Διονυσίου 13α - Ν. Αλικαρνασσός. 

Πληροφορίες: ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜ. (Γραφείο 3 - ΙΣΟΓΕΙΟ)  τηλ.: 2813-409897 Για 

την παραλαβή των συμβατικών τευχών και  του έντυπου προσφοράς, οι 

ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 5,00 € . Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα 

τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

www.heraklion.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.  

3. Ο Διαγωνισμός  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/08.08.2016 τεύχος Α’ )Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/01/2017 (ΛΗΞΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των 

διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 

παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα τιμών 

ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού) . 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 

ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η 

Προϊσταμένη Αρχή και θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση στην  

ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

 

 

 

 



5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Οικονομικοί φορείς ήτοι: μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις  ή σε κοινοπραξία, 

εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 

δηλαδή Α1 και άνω  στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και Α1 και άνω στην 

κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες 

στα Περιφερειακά μητρώα όταν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 105 και 106 

του Ν.3669/2008 λόγω ορίων προϋπολογισμού. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

ύψους 1.129,00 € και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 

του διαγωνισμού.  

7.Ο χρόνος ισχύος των οικονομικών προσφορών είναι 180 ημέρες. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται  

από τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης 

 (ίδιοι Πόροι).Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

9. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.  

 

 

 

 

ΟΟΟ   AAANNNTTTIIIΔΔΔΗΗΗΜΜΜΑΑΑΡΡΡΧΧΧΟΟΟΣΣΣ   ΗΗΗΡΡΡΑΑΑΚΚΚΛΛΛΕΕΕΙΙΙΟΟΟΥΥΥ      

   

   

   

ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΑΑΑΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΙΙΙΩΩΩΑΑΑΝΝΝΝΝΝΗΗΗΣΣΣ         


