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Αριθ. Πρωτ. 1620/16.10.2017 

 

 

ΠΡΟΣ: Οικονομικούς Φορείς  

 

Πρόσκληση υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση 

εμπορικών οικίσκων στο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2017» 

 

 

Από την 1η Δεκεμβρίου 2017 μέχρι την 7η Ιανουαρίου 2018 θα διοργανωθεί και 

φέτος στην Πλατεία Ελευθερίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, η πολιτιστική 

εκδήλωση με τίτλο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2017». Την εκδήλωση υλοποιεί η 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου. Για το 2017 θα διατίθενται σε οικονομικούς φορείς ξύλινοι 

οικίσκοι έναντι προκαθορισμένου αντιτίμου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το 

Δ.Σ. της Επιχείρησης μελέτη με αρ. 87/2017 που ενσωματώνεται στην υπ’ αριθμ. 

295/2017 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης (ΑΔΑ: ΩΦΣ1ΟΚ6Ξ-ΓΟΟ ), είτε κατόπιν 

δημόσιας κλήρωσης είτε κατόπιν δημοπρασίας.  

Σε αυτό το στάδιο η επιχείρηση προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν 

να μισθώσουν ξύλινο οικίσκο κατόπιν δημόσιας κλήρωσης για το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας αίτηση, η οποία θα 

συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναλύονται κατωτέρω. Η αίτηση είτε θα 

κατατίθεται αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΗΚΕΗ (Διονυσίου 13Α, Νέα 

Αλικαρνασσός, Ηράκλειο, Κτήριο Παλαιού Δημαρχείου) είτε θα αποστέλλεται στην 

ίδια διεύθυνση ταχυδρομικά. Το έντυπο της αίτησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Η προθεσμία κατάθεσης – αποστολής της 

αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 

2017 στις 14:30.  

Σημειώνεται ότι στην κατωτέρω κατηγορία οικίσκων δεν μπορούν να στεγαστούν 

εμπορικές επιχειρήσεις με αντικείμενο την πώληση ζαχαρωτών γλυκισμάτων 

marshmallows, ζυμαρικών προς απευθείας κατανάλωση, καφέ και σοκολάτας και 
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προϊόντων οβελιστηρίου (σουβλάκια). Ορισμένα από τα συγκεκριμένα αυτά είδη θα 

διατίθενται προς πώληση κατόπιν δημοπρασίας, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με 

τους όρους της σχετικής διακήρυξης που θα δημοσιευτεί σύντομα.  

 

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο τα είδη προς πώληση από τους μισθωτές των οικίσκων 

εντός του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου και να αποκλείσει την διάθεση όσων ειδών 

κατά την κρίση της και μετά από δικαιολογημένη απόφαση, κοινοποιητέα στον 

οικονομικό φορέα, δεν δικαιολογούνται από το πνεύμα των ημερών και την 

κατεύθυνση που επιθυμεί να προσδώσει η Επιχείρηση στην συγκεκριμένη 

πολιτιστική εκδήλωση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αποκλείονται από τα προς 

πώληση είδη τα εξής: όπλα, κροτίδες, δυναμιτάκια, πυροτεχνήματα, προϊόντα 

καπνού (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων) κλπ.  

 

Κατηγορία 1 – Δημόσια Κλήρωση 

1α. Εμπορικοί οικίσκοι διαστάσεων 2,00μ x 2,00μ 

Εκμίσθωση εμπορικού οικίσκου από τη ΔΗΚΕΗ προς υποψήφιους εμπόρους κατόπιν 

κλήρωσης. 

1β. Εμπορικοί οικίσκοι διαστάσεων 3,00μ x 2,50μ 

Εκμίσθωση εμπορικού οικίσκου από τη ΔΗΚΕΗ προς υποψήφιους εμπόρους κατόπιν 

κλήρωσης. 

1γ. Ελεύθερος χώρος διαστάσεων έως 3,00μ x 3,00μ 

Παραχώρηση χώρου από τη ΔΗΚΕΗ προς υποψήφιους εμπόρους προς τοποθέτηση 

οικίσκου ιδιοκτησίας τους κατόπιν κλήρωσης. 

 

Κατηγορία 2 – Δημοπρασία (η σχετική διακήρυξη με τους όρους της 

δημοπρασίας θα δημοσιευθεί σύντομα)  

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα συνοδεύουν την αίτηση: 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά τα φυσικά πρόσωπα – 

οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, αλλά και ιδίως: αα) 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Νόμιμη άδεια λειτουργίας με πλήρη δικαιολογητικά (πχ άδεια υγειονομικού 

ενδιαφέροντος) 
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γ. Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο 

δ. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το ιδιόχειρο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρεται και ο τίτλος της ανωτέρω εκδήλωσης και στην οποία κάθε οικονομικός 

φορέας θα δηλώνει τι ακριβώς προϊόν θα εμπορεύεται ή τι παροχή θα παρέχει καθώς 

και ότι θα είναι η δραστηριότητά του ασκείται συμφωνεί με τις προϋποθέσεις του 

νόμου. 

ε. Εφόσον είσαστε νομικό πρόσωπο, παρακαλούμε να μας αποστείλετε επιπλέον τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας, όπως, για παράδειγμα, τελευταίο 

δημοσιευμένο καταστατικό ή πρόσφατο πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από 

το ΓΕΜΗ ή υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η 

νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας σας.  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΚΕΗ,  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
 

 

 

  


