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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Γούρνες  12-3-2013   

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      Αριθµός πρωτ. 6139 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

1. Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό 

επαναληπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου « ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», µε προϋπολογισµό 44.000,00 ΕΥΡΩ.  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 

Οικοδοµικών µε προϋπολογισµό 25.438,19 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 

ΟΕ και απρόβλεπτα), κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών µε 

προϋπολογισµό 9.186,37 €. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν µέχρι τις 18 Απριλίου 

2013, τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων κ.λ.π), από: ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός Ελευθερίας 50 - 700 14 Λ. Χερσονήσου, αρµόδιος 

υπάλληλος κ. Σπυρλιδάκης ∆ηµοσθένης, τηλ. 28973-40000 ή από την 

έδρα του ∆ήµου στο τηλ. 28973 – 40000. Η διακήρυξη του έργου έχει 

συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα 

τύπου Β. 

  
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 23 Απριλίου 2013, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00 π.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι  επί µέρους 

ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί της εκατό (%) κατά 

κατηγορία εργασιών (περίπτ. άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

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 η οποία θα 

γνωστοποιηθεί µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου 

(http://www.hersonisos.gr). 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί 

α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, 

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

έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία Οικοδοµικών , τάξεις 

Α1 και άνω στην κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικά µε τις προϋποθέσεις 

και περιορισµούς που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. 
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β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη 

Α1 και άνω  του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Οικοδοµικά και Α1 και 

άνω στην κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών µε τις προϋποθέσεις και 

περιορισµούς που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και µε τις 

προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 

(αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

γ) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το 

δηµοπρατούµενο.  

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής ύψους 692,50 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά 

την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 

είναι 180 ηµέρες. 

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από ΕΣΟ∆Α. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τον ∆ήµο 

Χερσονήσου.  

                                                                      Ο Αντιδήµαρχος 

                                                              Οικονοµικών Υπηρεσιών 

                                                             Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 

 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

• ∆ηµοπρασιακή 

• ∆ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών 

3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Πατρίδα            (ηµερήσια) 

• Νέα Κρήτη       (ηµερήσια) 

• Άποψη του Νότου     (εβδοµαδιαία) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Σύλλογο Εργοληπτών 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Βασιλάκης Νικόλαος 


