
 

 
 

  

 

 

 

 

Θέµα: Προµήθεια ξύλινου παρκέ για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ακαδηµίας Χορού  στο 

Παγκρήτιο Στάδιο  (2
η
 προκύρηξη) 

 

 

Ηράκλειο, ∆ευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 

 

Προς κάθε ενδιαφερόµενο 

 

 

Αξιότιµοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά  για την προµήθεια  ¨Ξύλινου 

παρκέ για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ακαδηµίας Χορού  στο Παγκρήτιο Στάδιο  όπως 

παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το 

αργότερο µέχρι την  Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό 

Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, Ν. Ξυλούρη και Φούµη, τηλ: 2810 215080 / 2810 215082, 

και µε την ένδειξη  ¨ Προµήθεια ξύλινου παρκέ για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ακαδηµίας 

Χορού  στο Παγκρήτιο Στάδιο¨. 
 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη 

µέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  

προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου, µε την σφραγίδα του καταστήµατος.  

 

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συµπεριλαµβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 

και να δηλώνει ότι είναι ενήµερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισµό της 

προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης. 

 

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

  

 Με εκτίµηση, 

 

 

 

 Γιάννης ∆ροσίτης 

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 

 

 

 

Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο:  

∆ηµήτριος Κ. Τσιράκος,  2810 264 568,  

  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560/2810215080 



 
 

 

 

Ηράκλειο,  ∆ευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 

 

Θέµα: Προµήθεια ξύλινου παρκέ για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ακαδηµίας Χορού  στο 

Παγκρήτιο Στάδιο  (2
η
 προκύρηξη) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η προµήθεια  αφορά ξύλινο δρύινο παρκέ σε προδιαγραφές για χρήση σε σχολή 

χορού, µε ελαστικό υπόβαθρο. Πιο συγκεκριµένα, αφορά την τοποθέτηση ξύλινου 

µασίφ παρκέ (5 - 10 mm) µε ελαστικό υπόβαθρο 5 – 10 mm, πάνω σε λεία επιφάνεια 

µαρµάρων, µε σοβατεπί περιφερειακά των τοίχων του χώρου, λουστραρισµένο έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η χρήση του από  χορευτές διαφόρων τύπων χορού. 

 

Παρακάτω ακολουθούν εκτιµώµενες ποσότητες για την επιφάνεια κάλυψης. Οι 

παρακάτω ποσότητες είναι  δυνατόν να αλλάξουν κατά 10-15%, (µείωση ή αύξηση) 

ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την τοποθέτηση των υλικών στο χώρο 

που θα υποδείξει η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

Η τιµή που θα δοθεί πρέπει να συµπεριλαµβάνει το υπόστρωµα καθώς επίσης και την 

τοποθέτηση για κάθε τετραγωνικό µέτρο.  

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση και το υπόστρωµα. 

 

Ο προεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

Γιάννης ∆ροσίτης 

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδός Σ. Μουστακλή  , Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560/2810215080 

A/A ΕΙ∆ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΑ 

 1. 
Ξύλινο Μασίφ δρύινο παρκέ  µε 
ελαστικό υπόβαθρο (όπως τ. 
προδιαγραφές) 

150 m
2
 150,00 m

2
 

A/A ΕΙ∆ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ /ΜΟΝΑ∆Α  
/ m

2
 

 
ΣΥΝΟΛΑ (€) 

1 
Ξύλινο Μασίφ  δρύινο 
παρκέ  µε ελαστικό 
υπόβαθρο 

150,00 m
2
  36,00 € 5400,00 

   Μ. ΣΥΝΟΛΑ 5400,00 

   ΦΠΑ (23%) 1242,00 

   Τ. ΣΥΝΟΛΟ 6642,00 


