
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                Ημερ. 10-11-2016 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                Αρ.Πρωτ: 1732 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α, ΤΚ 71601, Ηράκλειο 

Τηλ2813409827, fax: 2813409809 

Πληροφ. Καρδάση Ελένη 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί, σε πλειοδοτικό 

διαγωνισμό με την συλλογή κλειστών Προσφορών και την επιλογή της συμφερότερης για την 

παραχώρηση χώρου της Πλατείας Ελευθερίας προκειμένου να τοποθετηθεί πίστα πλαστικού 

πατινάζ  στα πλαίσια των εκδηλώσεων Χριστούγεννα 2016-Πρωτοχρονιά 2017  

Στο διαγωνισμό δύναται να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με τη παροχή 

παρόμοιων υπηρεσιών 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Αντικείμενο ανάθεσης είναι η παραχώρηση χώρου 100 τετραγωνικών  μέτρων της πλατείας Ελευθερίας, από 

8 Δεκεμβρίου έως  7 Ιανουαρίου 2017, για την τοποθέτηση πίστας  πατινάζ με τις ακόλουθες τεχνικές 

προδιαγραφές: 

Η πίστα πλαστικού πατινάζ θα πρέπει να είναι από  τεφλόν (PTFE) διαστάσεων μεγαλύτερης των  60τ.μ  και 

μικρότερη των 100 τ.μ. περιφραγμένη και θα τοποθετηθεί  σε συγκεκριμένο σημείο της πλατείας σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της επιτροπής. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι πιστοποιημένη και να υπάρχει ασφάλεια 

αστικής ευθύνης.   

Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί   και οικίσκος ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των υλικών 

του πατινάζ και θα τοποθετηθεί σε χώρο που θα υποδείξει η επιτροπή.  Η εξωτερική εμφάνιση του οικίσκου 

θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής του Χριστουγεννιάτικου χωριού.  

Οικονομική προσφορά θα  υποβάλλεται σε ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο, με αναγραφή εξωτερικώς 

των στοιχείων του προσφέροντα και με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΑΤΙΝΑΖ». Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η εσώκλειστη στο φάκελο οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει 

όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και να είναι οπωσδήποτε ενυπόγραφη, ενώ στην περίπτωση εταιρειών 

πρέπει να τίθεται επί της υπογραφής και η εταιρική σφραγίδα.  

Όλες οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων  που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά 

συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά  το αργότερο μέχρι την 15-11-

2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ.. Η παραλαβή τους θα γίνεται καθημερινά από 9:00π.μ. έως 

14.30 μ.μ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στην κα. Καρδάση Ελένη, τηλ.2813409827 ( 

Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο-Κρήτης ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η πρόσκληση 

θα αναρτηθεί στην Κοινωφελή Επιχείρηση και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση 

www.heraklion.gr 
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