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Πλθροφορίεσ: 

Μαρία Βιςκαδοφρου  

Πρόεδροσ Επιτροπισ Προμθκειϊν/Ζργων 

2810 264565 / Fax: 2810264561 

 

Δρ. Δθμιτριοσ Κ. Σςιράκοσ 

ΠΕ10 Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ 

Τθλ: 2810264568 / Fax: 2810264568 
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr 

 
ΘΕΜΑ: Προμικεια κερμοδοχείων (μπόιλερ) 
ηεςτοφ νεροφ  για τισ ανάγκεσ που προζκυψαν ςτο 
τμιμα 4 (αποδυτιρια ποδοςφαίρου) ςτο 
Παγκριτιο ςτάδιο  

 
ΑΡΙΘ. Πρωτ. Προκιρυξθσ :  253 

Ημερομθνία:  12-02-2019 
 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΌ: : 5.300,00 € 

ΦΠΑ (24)  : 1.274,00 € 

ΣΕΛΙΚΟ ΠΟΟ : 6.572,00 € 
 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

 
Προμικεια κερμοδοχείων (μπόιλερ) ηεςτοφ νεροφ  για τισ ανάγκεσ που προζκυψαν 

ςτο τμιμα 4 (αποδυτιρια ποδοςφαίρου) ςτο Παγκριτιο ςτάδιο 
 

Η Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ ανακοινϊνει ότι κα προβεί ςτθν 
προκιρυξθ του πρόχειρου ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ αφορά τθν προμικεια δφο 
κερμοδοχείων  ηεςτϊν νερϊν χριςθσ (CPV 44611500-1) για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ 4 
(κφρα 2-4 Αποδυτιρια ποδοςφαίρου)  6.572,00 €  (ιτοι:  5.300,00 € + 1.274,00 € = 
6.572,00 €). Η προμικεια κα γίνει  με τθν διαδικαςία ανοιχτοφ πρόχειρου διαγωνιςμοφ 
και ςυλλογισ προςφορϊν ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το ζτοσ 
2019 ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ και αποφάςεισ: 
 

 τον Ν.4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Ά/08-08-2016).  

 το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

 το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ»,  

 τθν με αρικμό πρωτ. 16/2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ  Ανάπτυξθ 
Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου, για τον οριςμό τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν και Ζργων τθσ 
ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, 

 τθν με αρικμό πρωτ. 12/2019  απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ  
Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου, 

 τθν με αρικμό πρωτ. 252/12-02-2019  τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ προμικειασ και 
ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

 τον προχπολογιςμό τρζχοντοσ ζτουσ 2019 τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ 
ΟΤΑ, από όπου και κα αντλθκεί θ δαπάνθ των   6.572,00 €   με ΦΠΑ 24%. 
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Το ςυνολικό προχπολογιςκζν ποςό 6.572,00 €   (ιτοι:  5.300,00 € + 1.274,00 € = 
6.572,00 €) αναλφεται  ωσ εξισ: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

ΣΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΟ 
ΣΕΜΑΧΙΟΤ 

Μ. ΤΝΟΛΑ ΦΠΑ 24% ΤΝΟΛΑ 

Θερμοδοχείο ΖΝΧ 
χωρθτικότθτασ 2000 lt με 
ανκρωποκυρίδα (A1) 

1 2.300,00 € 2.300,00 € 552,00 € 2.852,00 € 

Θερμοδοχείο  ΖΝΧ 
χωρθτικότθτασ 3000 lt με 
ανκρωποκυρίδα (A2) 

1 3.000,00 € 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 € 

   Σ. ΤΝΟΛΑ 5.300,00 € 1.272,00 € 6.572,00 € 

 
 

 Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι και τισ 22-2-2019  θμζρα Παραςκευι ςτο Πρωτόκολλο τθσ 
ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   ςτθν διεφκυνςθ Σπφρου Μουςτακλι 25, Περιοχι Λίντο,   Τ.Κ.  71303 και 
πλθροφορίεσ δίνονται από το τμιμα γραμματείασ  τθλ.  2810  264565 όλεσ τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ.   
 
Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω:     
1. Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που κα κατατεκοφν ςφμφωνα με το άρκρο  6 τθσ 

Συγγραφισ Υποχρεϊςεων που επιςυνάπτεται.   
2. Η οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων ςτθν οποία κα αναγράφονται αναλυτικά οι 

τιμζσ ςτο τιμολόγιο προςφοράσ.  
3. Η τιρθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
4. Η θμερομθνία παράδοςθσ τθσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ 
5. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται. 
6. Προςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ απορρίπτεται. 
7. Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν κρίνεται ωσ απαράδεκτθ. 
8. Η κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ Πρόεδρου του ΔΣ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.    

  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Πρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ  
 

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ 
Αντιδιμαρχοσ Ακλθτιςμοφ 
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