
 
 

 
Θέµα:  

 Προµήθεια  ποδηλάτων για το πρόγραµµα προώθησης του ποδηλάτου που  
υλοποιεί ο ∆ήµος Ηρακλείου. 
 
Κ.Α 15-6472.001 µε τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων ∆.Ε Ηρακλείου του 
∆. Ηρακλείου». 
 
 
 
 
Προς κάθε ενδιαφερόµενο 
 
Αξιότιµοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά  για την προµήθεια 
τεχνολογικού εξοπλισµού όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενα έντυπα της παρούσας 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο µέχρι την ΤΡΙΤΗ  27  ∆εκεµβρίου 2011 και 
ώρα 14:00,  (ΑΓΊΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ), στο δηµοτικό κατάστηµα – πρωτόκολλο 
και µε την  ένδειξη   "Προµήθεια ποδηλάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Ηρακλείου¨. 
 
Η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε 
κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ¨"Προµήθεια ποδηλάτων για 
τις ανάγκες του ∆ήµου Ηρακλείου¨ και το όνοµα του προµηθευτή.   
 

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

οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
  

 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
  
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

               
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:2810215082-5 

  

Ηµεροµηνία:  
Αριθµ. Πρωτ. : 



 
 

Θέµα:  
 Προµήθεια  ποδηλάτων για το πρόγραµµα προώθησης του ποδηλάτου που  υλοποιεί ο 

∆ήµος Ηρακλείου. 
 
Κ.Α 15-6472.001 µε τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων ∆.Ε Ηρακλείου του ∆. 
Ηρακλείου». 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η προµήθεια αφορά την αγορά  πενήντα ποδηλάτων διαφορετικών τύπων για χρήση στο 
πρόγραµµα   προώθησης του ποδηλάτου ως φιλικό µέσο προς το περιβάλλον που  υλοποιεί 
ο ∆ήµος Ηρακλείου σε διάφορα σηµεία της πόλης. 

 

Α. ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ – Α ΤΥΠΟΥ  ΜΕΓΑΛΑ ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
a) Σκελετός ποδήλατου από  υψηλής αντοχής αλουµίνιο βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε 

χρώµατα επιλογής του φορέα. 
b) Μέγεθος σκελετού ποδήλατου µέτριο  για  άνδρες και γυναίκες (χωρίς υψηλή ενδιάµεση 

σωλήνα unisex use). 
c) Κάλυψη τροχών και αλυσίδας για τη καλύτερη δυνατή προστασία του αναβατή  µε 

πλαστικά ή µεταλλικά  φτερά , κάλυµµα αλυσίδας κ.λ.π. 
d) Ρυθµιζόµενη όρθια θέση οδήγησης.  
e) Ρυθµιζόµενο ύψος τιµονιού. 
f) Φρένα εµπρός και πίσωV brakes αλουµινίου  
g) Φωτιστικούς ανακλαστήρες σε ρόδες και σκελετό. 
h) Υποδοχή επί του σκελετού µε  φώτα πορείας εµπρός και πίσω. 
i) Με καλαθάκι  εµπρός στο τιµόνι. 
j) Τροχοί αλουµινίου διπλού τοιχώµατος 26 ιντσών. 
k) Εµπρός πιρούνι µε ανάρτηση ρυθµιζόµενη 
l) 7/8 ταχύτητες Shimano 
m) ∆ισκοβραχίωνα  Shimano 

 
Β.  ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ   

a) Σκελετός ποδήλατου από  υψηλής αντοχής ατσάλι, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε 
χρώµατα επιλογής του φορέα. 

b) Μέγεθος σκελετού ποδήλατου µέτριο  για  παιδιά ηλικίας 10 χρονών έως 14 χρονών  
c) Κάλυψη τροχών και αλυσίδας για τη καλύτερη δυνατή προστασία του αναβατή  µε 

πλαστικά ή µεταλλικά  φτερά , κάλυµµα αλυσίδας κ.λ.π. 
d) Ρυθµιζόµενη όρθια θέση οδήγησης . 
e) Ρυθµιζόµενο ύψος τιµονιού. 
f) Ποδήλατο µε χωρίς ταχύτητες. (µία ταχύτητα) 
g) Τροχοί αλουµινίου  µε ακτίνες και σαµπρέλα  20 ιντσών. 
h) Φρένα V εµπρός και πίσω και  φωτιστικούς ανακλαστήρες σε ρόδες και σκελετό. 
i) Υποδοχή επί του σκελετού µε  φώτα πορείας εµπρός και πίσω. 
j) Με έντονα χρώµατα.  
 

Ο Συντάκτης 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ 
  

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
  
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ 
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Ηµεροµηνία:  
Αριθµ. Πρωτ. : 



 
 

  

 
Θέµα:  

 Προµήθεια  ποδηλάτων για το πρόγραµµα προώθησης του ποδηλάτου που  
υλοποιεί ο ∆ήµος Ηρακλείου. 
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 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
  
 
 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ 
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α/α 
           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  
€ 

1. Α. ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ   (όπως τεχνικές 
προδιαγραφές)  25 365,00 9.125,00 

2. Β.  ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ   ΠΑΙ∆ΙΩΝ   (όπως τεχνικές 
προδιαγραφές) 20 135,00 2.700,00 

ΣΥΝΟΛΟ 11.825,00 
Φ.Π.Α 23% 2.719,75 

΄ 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.544,75 


