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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Η    Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε    -Ανάπτυξη Αθλητισμού  Ηρακλείου Α.Ε ΟΤΑ-, 
Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στη Μουστακλη 1, Παγκρήτιο Στάδιο, 
προκηρύσσει την διενέργεια της προμήθειας   ΄΄ Εξοπλισμός αθλητικού υλικού για τις 
ανάγκες  των ομαδικών προγραμμάτων του γυμναστηρίου στο Παγκρήτιο 
στάδιο΄΄ 
 

Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό. 03/2010  απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης  Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  η οποία και ενέκρινε τους όρους 
της μελέτης. 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, μετά από 
συλλογή προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του τιμολογίου 
προσφοράς και για το σύνολο των ειδών που ζητούνται από την μελέτη 
 

Ο   προϋπολογισμός    της    προμήθειας    είναι 14.647,05 €  με   Φ.Π.Α. 
 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία  θα σταλούν ή   θα κατατεθούν μέχρι και την 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010   στο πρωτόκολλο της Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε    έως 13.00 
μ.μ. με την ένδειξη    ΠΡΟΣ: Α.Α.Η Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε        ΘΕΜΑ: ΄΄ Εξοπλισμός αθλητικού 
υλικού για τις ανάγκες  των ομαδικών προγραμμάτων του γυμναστηρίου στο Παγκρήτιο 
στάδιο΄΄ 
 
Τα έγγραφα πού αφορούν την  προμήθεια μπορούν να ζητήσουν  οι ενδιαφερόμενοι από 
την  Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α   από την Δν/ση : Π. ΦΟΥΜΗ  & Ν. ΞΥΛΟΥΡΗ ΓΩΝΙΑ  
Δ.Α.Π.Κ.Η. 
Επίσης  βρίσκονται δημοσιευμένα στο site του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr 
καθώς και στο site του Δ.Α.Ο.Η   www.daoh.gr 
 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συνολικής  προϋπολογισθείσης από την 
υπηρεσία δαπάνη και είναι 735,00 € 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή αποστείλουν την προσφορά τους κλειστή 
σε φάκελο, με πρωτότυπα έγγραφα, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους σε 
κάθε έγγραφο, καθώς και στο εξωτερικό του φακέλου. 
Η παράδοση  θα  γίνει  μετά από συνεννόηση της Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε   και του αναδόχου 
με την   υπογραφής  της  σύμβασης. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ 

΄΄ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α 
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