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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. για τη διοργάνωση των καλοκαιρινών εκδηλώσεων ενδιαφέρεται να μισθώσει εξέδρα διαστάσεων 

9,50μ*15,00μ περίπου - σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο - η οποία θα τοποθετηθεί στο φρούριο Φορτέτζα στην 

περιοχή του λόφου. 

Οι υποψήφιοι με την υποβολή οικονομικής προσφοράς αναλαμβάνουν και την υποχρέωση της τοποθέτησης της 

εξέδρας το αργότερο έως 14/6/2019 και ώρα 10:00. Η εξέδρα θα παραμείνει στον χώρο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019 

περίπου (οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν σε συνεννόηση με τον ανάδοχο). 

Ο τύπος της εξέδρας θα είναι τύπου σκελετού οικοδομικής σκαλωσιάς (ή αντίστοιχου τύπου) επενδυμένου στην πάνω 

επιφάνεια με κατάλληλες πλάκες ξύλου (π.χ. κόντρα πλακέ θαλάσσης και όχι σανίδες οικοδομής) οι οποίες θα παρέχουν 

ομαλή, καλαίσθητη και ασφαλή επιφάνεια. Θα διαθέτει  - ως πρώτο επίπεδο - ξύλινο διάδρομο πλάτους 1,00 μέτρου σε 

όλο σχεδόν το μήκος της και σε άμεση επαφή με το κτίριο. Στη συνέχεια με 2 ράμπες με κουπαστή ή 2 σειρές σκαλοπάτια 

με κουπαστή θα γίνεται η άνοδος στην εξέδρα η οποία θα απέχει από το έδαφος 0,80 μέτρα στο κέντρο της (περίπου 1,20 

βόρεια και 0,60 νότια). Επίσης στο βόρειο τμήμα της και σε όλο το μήκος θα φέρει προστατευτικό αφαιρούμενο κάγκελο 

για ασφάλεια. 

Στο ανατολικό τμήμα (μπροστά) θα υπάρχουν εσοχές 1,00*1,00 μέτρα για τη διευκόλυνση τοποθέτησης κολονών 

φωτισμού και ήχου. 

Στο νότιο τμήμα και σε άμεση επαφή με το πλακόστρωτο και την εξέδρα θα κατασκευαστεί ράμπα πλάτους 1,50 

μέτρου για τη μεταφορά των σκηνικών και μηχανημάτων.   

Οι κάθετες επιφάνειες της νότια και ανατολικά (μπροστά) θα είναι καλυμμένες με ξύλο καθώς και ένα μικρό τμήμα της 

περίπου 2,00 μέτρων βόρεια. Το υπόλοιπο τμήμα βόρεια θα είναι ανοιχτό ώστε να υπάρχει δυνατότητα επισκεψιμότητας 

για έλεγχο ασφάλειας και στατικότητας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει περιοδικά αλλά και πριν από κάθε εκδήλωση την εξέδρα και να προβαίνει στις 

απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή χρήση της (σφιξίματα κλπ). 

Ο κλειστός φάκελος προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνει την τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης από τον 

υποψήφιο ανάδοχο εξέδρας (σύμφωνα με τα ζητούμενα στην παρούσα πρόσκληση), τη δέσμευση για τους 

απαιτούμενους ελέγχους, την επιβεβαίωση ότι είναι ασφαλής για την χρήση και το τελικό ποσό της προσφοράς 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες από τον κ. Μάνο Τσάκωνα, τηλ. 2831040144. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 4.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φόρων, κρατήσεων κλπ. 

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά (εφόσον δεν τα 

έχει συμπεριλάβει στον φάκελο προσφοράς): 

1. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης από το TAXISNET (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και 

μεταβίβασης ακινήτου). 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε 

δημοπρασία-διαγωνισμό). 

3. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει το ποιος/ποιοι είναι ο/οι νόμιμος/μοι εκπρόσωπος/ποι της επιχείρησης. 

4. Προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης από τον 

προσωπικό τους ασφαλιστικό φορέα (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε διαγωνισμό). 

5. Ποινικό μητρώο του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης. 

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., Αρκαδίου 50, ισόγειο, κτίριο «Το Χάνι 

του Παττακού», το αργότερο έως την Πέμπτη 30/5/2019.  

 Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 Γιώργος Γύπαρης 
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