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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαµβάνοντας
υπόψη την απόφαση 29/ 2011 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι
εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο την προσφερόµενη έκπτωση επί της τιµής
του η φύλαξη του Παγκρητίου Σταδιου. Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάθεση
υπηρεσίας που αφορά την φύλαξη των χώρων του Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου, στους
οποίους συµπεριλαµβάνονται όλοι οι ανοικτοί και στεγασµένοι χώροι (αθλητικοί και µη) που
ευρίσκονται εντός της εξωτερικής περίφραξης (συµπεριλαµβανοµένης και του περιβάλλοντα
χώρου) του Παγκρητίου σταδίου, 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 για την προµήθεια, είναι σε εκατόν σαράντα
τρείς χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα εννέα € και εβδοµήντα πέντε λεπτά (143.579,75 €)
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Η προµήθεια έχει ενταχθεί και στον προϋπολογισµό
της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ έτους 2011.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό µέχρι την
Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011. Το άνοιγµα των προσφορών θα γίνει στην έδρα της εταιρίας
την Τρίτη 14 Ιουνίου 2011 (ώρα 13:00). 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 (10:00 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.
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∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί σε τρεις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδας του
Ηρακλείου (έδρα του Νοµού Ηρακλείου), σε µία εθνική εφηµερίδα δηµοπρασιών και στο
φύλλο εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, της Γραµµατείας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ στο site
του ∆ήµου Ηρακλείου www.heraklion.gr και το site της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.aahaeota.gr.

Για την
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος
ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΡΟΣΙΤΗΣ

Να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες:
1. ΠΑΤΡΙ∆Α στο φύλλο της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ στο φύλλο της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
3. ΜΕΣΣΟΓΕΙΟΣ στο φύλλο της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
4. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στο φύλλο της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
5. ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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