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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 003/2017 ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
2017-2018»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270 της 11/30.03.1981 «περί καθορισμού των οργάνων,
της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή
εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 77).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80.
3. Το άρθρο 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ
1492/17.08.2007 τεύχος Β')
4. Την 295/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΣ1ΟΚ6Ξ-ΓΟΟ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΔΗΚΕΗ με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία παραχώρησης χώρων
οικίσκων στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης στα πλαίσια της
διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2017»
5. Τις αποφάσεις 335/2017, 336/2017 και 337/2017 του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ με τις οποίες καθορίστηκαν οι όροι των διακηρύξεων
των τριών δημοπρασιών που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της διοργάνωσης
«Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2017»
6. Την με αριθμ. 442/2017 (ΑΔΑ 7ΞΒΚΩ0Ο-ΙΨ5) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου περί έγκρισης ανάθεσης διοργάνωσης και
διαχείρισης των εορταστικών δράσεων «Χριστούγεννα 2017 – Πρωτοχρονιά

2018» στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, η οποία επικυρώθηκε με την με αριθμ.
7616/10.07.2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
7. Την με αριθμ. 226/2017 (ΑΔΑ: ΩΘΧ3ΟΚ6Ξ-ΡΙΡ) απόφαση του του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής
για την εποπτεία της διοργάνωσης του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου».
Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης για την παραχώρηση της χρήσης του χώρου
της εκδήλωσης του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου έτους 2017, στην Πλατεία
Ελευθερίας του δήμου Ηρακλείου Κρήτης, που προορίζεται για την εγκατάσταση και
λειτουργία υπηρεσιών φωτογράφου , με τα εξής θεματικά αντικείμενα:
Τα τμήματα / θεματικά αντικείμενα της δημοπρασίας είναι τα ακόλουθα:
Το θεματικό αντικείμενο της δημοπρασίας είναι το ακόλουθο: παραχώρηση χώρου
στην Πλατεία Ελευθερίας, για το διάστημα από την 1 η Δεκεμβρίου 2017 έως την 7η
Ιανουαρίου 2018, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσίες
φωτογράφου, στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017 - 2018. Ως
ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 3.000,00 Ευρώ, σύμφωνα
με την με αριθμό 295/2017 απόφαση ΔΣ, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση
εκκίνησης του διαγωνισμού της πιο πάνω μισθώσεως. Προσφορές σε κατώτερο ποσό
από το καθοριζόμενο ως άνω μίσθωμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα
λαμβάνονται υπόψη.
Ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας της φανερής προφορικής πλειοδοτικής
δημοπρασίας ορίζεται η Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017.
Ώρα διεξαγωγής της διαδικασίας της φανερής προφορικής πλειοδοτικής
δημοπρασίας ορίζεται η 10:00 πρωινή.
Τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου, που βρίσκεται στο κτήριο του Παλαιού
Δημαρχείου Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο Κρήτης όπου στεγάζεται η
Επιχείρηση, (οδός Διονυσίου αρ. 13Α, Νέα Αλικαρνασσός), ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Διαγωνισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση απλή συμμετοχής. Μαζί
με την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν έναν
σφραγισμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους όπως προσδιορίζεται στη
συνέχεια, μέχρι και την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:30,
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο γραφείο 7 της
ΔΗΚΕΗ και στο τηλέφωνο 2813-409851 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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