
 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ) 
  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Ο πρόεδρος της  ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαµβάνοντας υπόψη την 

απόφαση  06/2016  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό  µε κριτήριο την 

προσφερόµενη έκπτωση επί της τιµής για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης – διαχείρισης στα δηµοτικών 

αθλητικών κέντρων Ηρακλείου. 

Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η  ανάθεση υπηρεσίας που αφορά  την τεχνική  υποστήριξη- 

δαιχείριση των δηµοτικών αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου  στους οποίους συµπεριλαµβάνονται όλοι οι ανοικτοί 

και στεγασµένοι χώροι (αθλητικοί και µη) που ευρίσκονται εντός της εξωτερικής περίφραξης 

(συµπεριλαµβανοµένης και του περιβάλλοντα χώρου) των χώρων αυτών, όπως αυτό οριοθετείται από τις 

υπάρχουσες συµβάσεις παραχώρησης και τα τοπογραφικά διαγράµµατα.  

Ο διαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές) 

και η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 48.559,50 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.  Η εγγυητική 

συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 971,19 € (2% του συνολικού προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α). 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και την Επιτροπή που διενεργεί τον 

διαγωνισµό µέχρι  Πέµπτη 10 Μαρτίου 2016   και ώρα 12:30. Το άνοιγµα των προσφορών θα γίνει στην έδρα 

της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  την  Πέµπτη 10 Μαρτίου2016 ώρα 13:30. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται 

ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά στη ∆ιεύθυνση: Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου Α.Ε/ΟΤΑ, Οδός Σπύρου 

Μουστακλή Γραφεία ∆ιοίκησης (Θύρα 1), µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα 

πρωτοκολληθούν µέχρι την ηµέρα ανοίγµατος των προσφορών (στις 12:30 π.µ) του διαγωνισµού, µε ευθύνη του 

προσφέροντος. ∆εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ώρα ή ηµέρα 

είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους 

προσφέροντες. 

             

∆ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί σε δύο  ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδας του Ηρακλείου (έδρα του Νοµού 

Ηρακλείου), σε µία  εθνική εφηµερίδα δηµοπρασιών και να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος, της Γραµµατείας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  και το  site της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  

www.aahaeota.gr. 

 

Για την 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  

 

Ο πρόεδρος  

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς 
 

 

Να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες: 

1. ΠΑΤΡΙ∆Α  στο φύλλο της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2016 

2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ στο φύλλο της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2016 

3. ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  στο φύλλο της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2016 

4. Φύλλο της Εφηµερίδας της κυβέρνησης  

 

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 

ΣΤΑ∆ΙΟ Τηλ: +30 2810 215080   ◊  Fax: +30 2810 215090, 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  
--------------------------------------------------- 

∆ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

 ΑΦΜ : 998091971– Α’ ∆ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθ. Πρωτόκολλου:   149    
Ηµεροµηνία:  15-02-2016    


