
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ » 

με προϋπολογισμό  3.568.780,49€. 
 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
 α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 2.360.929,09€ 
 β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 495.922,67 € 
 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και  απρόβλεπτα ) 
  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κλπ.) από τα γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στο πρώην 
δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού. Αρτεμισίας & Διονύσου 13 Α  Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ. 71601, μέχρι τις 02/02/2017 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ για διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας 
σύναξης συμβάσεων δημοσίων έργων 
Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr). Οι παραλήπτες των 
εντύπων των οικονομικών προσφορών θα πρέπει να γνωστοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυμία, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ , email). Πληροφορίες στην ΔΤΕ Δήμου Ηρακλείου (τηλ.: 2813409897) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2813409870 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κος 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΤΕ (Διονυσίου 13α,Νεα Αλικαρνασσός) , στις  07/02/2017 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια  επιτροπή. 
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το 
άρθρο 95 παρ.2α  του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (σύμφωνα με το άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης): 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕ 
3ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ  και ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 57.561,00 € που θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Ηρακλείου και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το  «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», στο πλαίσιο του 
ΕΠ Κρήτη 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην 
Κρήτη»), Αριθμός ΣΑΕΠ-002/1 με Κ.Α.2016ΕΠ00210027. 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Δε προβλέπεται η χορήγηση πριμ. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
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