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ΑΠΟΦΑΖ ΑΡΗΘΜΟ:  88 

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

(Απόζπαζμα από ηο ππακηικό απιθμόρ: 13)  

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

 

ην Ηξάθιεην ζήκεξα Σπίηη 13/11/2018 θαη ώπα 14:00, ζπλήιζαλ  ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, κε ηελ 

επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ», ύζηεξα από 

ηελ ππ.  αξηζκ. πξση: 1874/09.11.2018 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Βαξδαβά, νη 

θαησηέξσ πνπ απνηεινύλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απηήο: 

 

1. Βαπδαβάρ Κωνζηανηίνορ                  Πξόεδξνο 

2. Παηηακόρ Μαπίνορ                            Αληηπξόεδξνο 

3. Μαπία Βιζκαδούπος                         Σαθηηθό Μέινο 

4. Ανηώνηρ Κοηζιθάκηρ                       Σαθηηθό Μέινο 

5. Gian Andrea Paolo Garancini         Σαθηηθό Μέινο 

6. Γαγκωνάκηρ Δςζηπάηιορ                  Σαθηηθό Μέινο 

 

 

Απνπζίαδε αλ θαη θιήζεθε λόκηκα κε ηελ ππ.  αξηζκ. πξση: 1874/09.11.2018 πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Βαξδάβα,, ν θα. Kαλοςδιώηη Μαπία,  η κα. Κοςηάνηος Όλγα, 

ο κ. Παναγιωηάκηρ Φαίδων  Σαθηηθά  Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

Θέμα 4o (εκηόρ ημεπήζιαρ): Ακύπωζη διακήπςξηρ ζςνοπηικού διαγωνιζμού  ««Απολφμανςη – 
Μυοκτονία και Απεντόμωςη εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χώρου για την καταπολέμηςη τρωκτικών ςτισ 

εγκαταςτάςεισ των ΔΑΚΗ» και επαναπποκήπςξη ηος με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΑΑΗ – ΑΔ ΟΣΑ Κσλζηαληίλνο Βαξδαβάο εηζεγνύκελνο ην παξαπάλσ ζέκα έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ., όηη  όπσο ήδε γλσξίδεηαη, κε πξνεγνύκελε καο απόθαζε είρακε 

πξνρσξήζεη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ««Απολφμανςη – Μυοκτονία και Απεντόμωςη εςωτερικοφ 

και εξωτερικοφ χώρου για την καταπολέμηςη τρωκτικών ςτισ εγκαταςτάςεισ των ΔΑΚΗ»  

 

Η επηηξνπή απνθάζηζε ηελ αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ιόγσ κε αλάξηεζεο ηνπ έληππνπ ΣΔΤΓ. 
Πξαθηηθά πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ηελ  αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ήδε έρεη αλαξηεζεί θαη 

ηελ επαλαπξνθύξεμε ηνπ κε λέν κεηά από απόθαζε καο. 

  

Παξαθαιείζηε όπσο; 

Δγθξίλεηε  ηελ επαλαπξνθήξπμε  ηνπ δηαγσληζκνύ  ««Απολφμανςη – Μυοκτονία και Απεντόμωςη 

εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χώρου για την καταπολέμηςη τρωκτικών ςτισ εγκαταςτάςεισ των ΔΑΚΗ»  

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΟΣΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Δ.  ΟΣΑ)  
---------------------------------------------------------- 
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  ηνπο όξνπο θαη  άξζξα  ζύκθσλα κε ηελ  πξνθήξπμε  ππ.αξηζκ. 

1680/15.10.2018  πνπ είρε αλαξηεζεί. 

 εγθξίλεηε ηελ δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1.980,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) 
 ηελ εμνπζηνδόηεζε ηεο  επηηξνπήο πξνκεζεηώλ θαη έξγσλ  λα πξνρσξήζεη 

ζηελ  δηελέξγεηα ηνπ ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηειηθά ν  

Πξόεδξνο ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνύ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ, παξαθάιεζε γηα ηε ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο απόθαζεο.  

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

1. Αθνύ έιαβε ππόςε 

2. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

3. Tνλ θαλνληζκό πξνκεζεηώλ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Δγθξίλεη ηελ επαλαπξνθήξπμε  ηνπ δηαγσληζκνύ  «Απολφμανςη – Μυοκτονία και Απεντόμωςη 

εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χώρου για την καταπολέμηςη τρωκτικών ςτισ εγκαταςτάςεισ των ΔΑΚΗ»  

 ηνπο όξνπο θαη  άξζξα  ζύκθσλα κε ηελ  πξνθήξπμε  ππ.αξηζκ. 

1680/15.10.2018  πνπ είρε αλαξηεζεί. 

 

 Eγθξίλεη ηελ δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1.980,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) 
ηελ εμνπζηνδόηεζε ηεο  επηηξνπήο πξνκεζεηώλ θαη έξγσλ  λα πξνρσξήζεη ζηελ  

δηελέξγεηα ηνπ ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

Έγινε  αποθαζίζηηκε και ςπογπάθηκε 

Ο Πξόεδξνο                           Σα Μέιε 

(Ακολοςθούν οι ςπογπαθέρ) 

       Ακπιβέρ ανηίγπαθο αηελέρ για Γημ. Τπηπεζία 

Ζπάκλειο 10 Γεκεμβπίος  2018 

Ο Γπαμμαηέαρ 
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