
 

  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΑΡΙΘΜΟ:  21 

============================== 

(Απόςπαςμα από το πρακτικό αριθμόσ:  02) 

το Ηράκλειο ςιμερα Παραςκευή 1-03-2019  και ώρα 13:30, ςυνιλκαν  ςτα γραφεία τθσ εταιρίασ, 
με τθν επωνυμία «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ», φςτερα από 
τθν υπ.  αρικμ. πρωτ: 378/27.2.2019 πρόςκλθςθ του Προζδρου του κ. Κωνςταντίνου Βαρδαβά, οι 
κατωτζρω που αποτελοφν το Διοικθτικό υμβοφλιο αυτισ: 

 

1. Βαρδαβάσ Κωνςταντίνοσ                 Πρόεδροσ 
2. Παττακόσ Μαρίνοσ                            Αντιπρόεδροσ 
3. Μαρία Βιςκαδοφρου                        Σακτικό Μζλοσ 
4. Κουτάντου Όλγα                               Σακτικό Μζλοσ 
5.  Παναγιωτάκησ Φαίδων                   Σακτικό Μζλοσ 

 

Απουςίαηαν αν και κλικθκαν  νόμιμα με τθν υπ.  αρικμ. πρωτ: 378/27.2.2019 πρόςκλθςθ του Προζδρου 
του κ. Κωνςταντίνου Βαρδάβα,, θκα. Kαλουδιώτη Μαρία, ο κ. Gian Andrea Paolo Garancini , ο κ. 
Δαγκωνάκησ Ευςτράτιοσ , Αντώνησ Κοτςιφάκησ     Σακτικά  Μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.  

Διαπιςτωκείςθσ τθσ απαρτίασ ςφμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό το Διοικθτικό 
υμβοφλιο προχωρεί ςτθ ςυηιτθςθ του κζματοσ.  

 

ΘΕΜΑ 8: Σροποποίηςη και ζγκριςη όρων διαγωνιςμοφ για : i. προμήθεια επίπλων αποδυτηρίων. ii 
προμήθεια πάγκων αθλητών – διαιτητών και  αξιωματοφχων. iii. προμήθεια λαμπτήρων και 
φωτιςτικών για το Παγκρήτιο τάδιο. 

 

ε ςυνζχεια τθσ ζγκριςθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ, με τθν υπ. αρικμό 
46588/26.02.2019  τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ και λόγου του ότι είναι απαραίτθτο  θ απόφαςθ 
ζγκριςθσ  τθσ δαπάνθσ να αναφζρεται ςτουσ  διαγωνιςμοφσ για  τα  υποζργα: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΑΘΛΗΣΩΝ 
ΚΑΙ ΘΕΕΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΔΙΟ» ποσού  50.344,00 €. 
Φορζασ Τλοποίθςθσ ορίηεται: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕ ΟΣΑ. 
Προϊςταμζνθ Αρχι ορίηεται: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ. 
Διευκφνουςα Τπθρεςία ορίηεται: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕ ΟΣΑ. 
 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟΤ ΣΑΔΙΟΤ» ποσού  54.312,00 €.  
Φορζασ Τλοποίθςθσ ορίηεται: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕ ΟΣΑ. 
Προϊςταμζνθ Αρχι ορίηεται: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ. 
Διευκφνουςα Τπθρεςία ορίηεται: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕ ΟΣΑ. 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΔΤΣΗΡΙΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ (ΦΙΛΟΞΕΝΟΤΜΕΝΩΝ - ΓΗΠΕΔΟΤΧΩΝ - 
ΔΙΑΙΣΗΣΩΝ)» ποσού   32.736,00 €. 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΟΣΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Δ.  ΟΣΑ)  
---------------------------------------------------------- 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  

ΑΔΑ: ΩΤΑ8ΟΛΕΙ-ΗΨΤ



   ελίδα 2 

Φορζασ Τλοποίθςθσ ορίηεται: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕ ΟΣΑ. 
Προϊςταμζνθ Αρχι ορίηεται: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ. 
Διευκφνουςα Τπθρεςία ορίηεται: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕ ΟΣΑ. 
 
πρζπει να προχωριςουμε ςτθν τροποποίθςθ τθσ προθγοφμενθσ απόφαςθσ μασ όςο αφορά ςε 
αυτοφσ τουσ διαγωνιςμοφσ.     
  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω παρακαλοφμε για: 

 τθν απόςυρςθ των παραπάνω διαγωνιςμϊν με ανακοίνωςθ ςτο site τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, 
 τθν επιςτροφι των φακζλων που πικανόν παραδοκοφν ςτθν γραμματεία για τισ παραπάνω 

διακθρφξεισ, με δικζσ μασ δαπάνεσ ςτουσ κατόχουσ τουσ  ςυνοδευόμενουσ με  ζγγραφο που να εξθγεί 
τουσ λόγουσ, 

 τθν τροποποίθςθ των αποφάςεων και εντφπων του διαγωνιςμοφ ζτςι ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνει τθν 
απόφαςθ χρθματοδότθςθσ 46588/26.02.2019 τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ,   

 τθν εξουςιοδότθςθ του προζδρου του Δ  για  όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, 
 τθν εξουςιοδότθςθ τθσ επιτροπι  προμθκειϊν και ζργων να προχωριςει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 

διακιρυξθσ των διαγωνιςμϊν. 
 
 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  
Αφοφ ζλαβε υπόψθ  

1. Σθν ειςιγθςθ του προζδρου.   
2. Σισ απόψεισ των μελϊν του 
3. Σισ αναφερόμενεσ αποφάςεισ 

 
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 τθν απόςυρςθ των παραπάνω διαγωνιςμϊν με ανακοίνωςθ ςτο site τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, 
 τθν επιςτροφι των φακζλων που πικανόν παραδοκοφν ςτθν γραμματεία για τισ παραπάνω 

διακθρφξεισ, με δικζσ μασ δαπάνεσ ςτουσ κατόχουσ τουσ  ςυνοδευόμενουσ με  ζγγραφο που να εξθγεί 
τουσ λόγουσ, 

 τθν τροποποίθςθ των αποφάςεων και εντφπων του διαγωνιςμοφ ζτςι ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνει τθν 
απόφαςθ χρθματοδότθςθσ 46588/26.02.2019 τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ,   

 τθν εξουςιοδότθςθ του προζδρου του Δ  για  όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, 
 τθν εξουςιοδότθςθ τθσ επιτροπι  προμθκειϊν και ζργων να προχωριςει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 

διακιρυξθσ των διαγωνιςμϊν. 

 
Ζγινε  αποφαςίςτθκε και υπογράφθκε 

Ο Πρόεδροσ                           Σα Μζλθ 

Ακολουκοφν οι υπογραφζσ) 

Ακριβζσ αντίγραφο ατελζσ για Δθμ. Τπθρεςία 
Ηράκλειο   06/03/2019 

 

ΑΔΑ: ΩΤΑ8ΟΛΕΙ-ΗΨΤ
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