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Πξνο : Δπηκειεηήξην Υαλίσλ  
 
Θέκα : Πξνθήξπμε  δεκόζηνπ πξόρεηξνπ  κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ  
θύιαμε α)όισλ ησλ ρώξσλ ηνπ ζθνπεπηεξίνπ ζην Κακπάλη Αθξσηεξίνπ 
Υαλίσλ          & 
β) όισλ ησλ ρώξσλ πιελ απηώλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε αληηζθαίξηζε ζην εζληθό 
ζηάδην Υαλίσλ «Έιελαο Βεληδέινπ» ηνπ εζληθνύ αζιεηηθνύ θέληξνπ Υαλίσλ 
 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
Σν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία ΔΘΝΙΚΟ 
ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΥΑΝΙΩΝ, πνπ λνκίκσο εθπξνζσπείηαη από ηνλ 
Πξόεδξν ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο απηνύ, 
 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΤΠΟΦΙΝ 
1.- ηελ κε αξ.19180 Κ.Τ.Α. ΦΔΚ 559/4.5.06, όπνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 
παξ.2 «Σα ζθνπεπηήξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε κε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 
ππνρξενύηαη επηπιένλ λα δηαζέηνπλ θύιαμε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ 
2.- ηελ κε αξ. 10εο απόθαζε ηνπ 21νπ   πξαθη. ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2013,        
απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίδεηε ε 
δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξόρεηξνπ δεκόζηνπ 
κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ θύιαμε όισλ 
ησλ ρώξσλ ηνπ θνπεπηεξίνπ & ηνπ Δζληθνύ ηαδίνπ ηνπ Δ.Α.Κ.Υαλίσλ πξνο 
απνθπγήλ θινπώλ θαη δεκηώλ θαη  ζύκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν3863/10, 
άξζξν 26 ηνπ Ν4024/2011 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 118/2007.                       
 

 ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

1. πξόρεηξν δηαγσληζκό ζε επξώ (€) κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 
κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ πνπ 
ζα ηνπ αλαηεζεί ην έξγν ηεο επίβιεςεο θαη θύιαμεο α)όισλ ησλ ρώξσλ πιελ 
απηώλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε αληηζθαίξηζε ζην εζληθό ζηάδην Υαλίσλ «Έιελαο 
Βεληδέινπ» ηνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Υαλίσλ πνπ ζηεγάδνληαη επί ηεο 
νδνύ Αλδξέα Παπαλδξένπ 59 (ζηάδην) & β) ησλ ρώξσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζην 
Κακπάλη αθξσηεξίνπ (ζθνπεπηήξην), όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη  ζηελ 



παξνύζα, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο ζύκβαζεο, ν νπνίνο ζα βαξύλεη ηνλ θ.α.ε. 0429α ηνπ ηαθηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δ.Α.Κ .Υαλίσλ  έηνπο 2014. 
2. ε πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 
πελήληα ελλέα ρηιηάδεο πεληαθνζίσλ επξώ (59.500,00€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α [ή 48.373,99 € πιένλ Φ.Π.Α.23% 
:11.126,01=59.500,00]  
3. Σελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Α.Κ.Υαλίσλ  
γηα πέληε (5) εκέξεο. 
4. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξέο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. Ωο 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ε   26ε .5οσ .2014 και 
ώρα 10.00 π.μ. θαη ηόπνο, ην θηίξην πνπ ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηνπ 
Δ.Α.Κ.Υαλίσλ , επί ηεο νδνύ Αλδξέα Παπαλδξένπ 59, ζην ηάδην «Έιελαο 
Βεληδέινπ». 
5. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο,  
ζηα γξαθεία ηνπ ηαδίνπ ηνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Υαλίσλ ην 
αξγόηεξν κέρξη ηελ 26.5οσ .2014 και ώρα 10: 00 π.μ. θαη ώξα ιήμεο 
απνδνρήο πξνζθνξώλ ε 10:15 πμ . Με ηελ παξέιεπζε ηεο ώξαο πνπ 
νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ,  απαγνξεύεηαη απζηεξά ε απνδνρή 
κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξώζεσο ηνπ δηαγσληζκνύ εθηόο εάλ 
ε επίδνζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ άξρηζε πξηλ ηελ ώξα πνπ νξίζηεθε ζαλ ιήμε 
απνδνρήο πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ώξα απηή. 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη 
εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 
6. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζέιζεη  ην 
δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο έσο θαη ηελ 
πξνεγνύκελε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λα έρνπλ παξαιάβεη από ηα γξαθεία ηνπ 
Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Υαλίσλ ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. Γηα λα 
παξαιάβνπλ ηελ δηαθήξπμε ζα πξέπεη λα  πιεξώζνπλ δέθα (10) επξώ 
παξάβνιν ππέξ ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ & λα ηνπο δνζεί ην λόκηκν 
απνδεηθηηθό είζπξαμεο ηνπ Δ.Α.Κ.Υ (αληίζηνηρν γξακκάηην είζπξαμεο). Σν 
γξακκάηην απηό ζα πξνζθνκηζζεί ηελ ώξα θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ  
γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό. Η με  προζκόμιζε ηοσ 
προαναθερόμενοσ γραμμαηίοσ αποηελεί ποινή απόρριυες  από ηεν 
ζσμμεηοτή ζηον διαγφνιζμό. 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα παξαιακβάλεηαη ηνπο όξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο από ηα γξαθεία ηνπ ζηαδίνπ ηνπ ΔΑΚΥ , Α. Παπαλδξένπ 59, από 
ηηο 09:00πκ έσο 13:00κκ θαζεκεξηλά από Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη 
από ηα γξαθεία ηνπ ζηαδίνπ & ηνπ ζθνπεπηεξίνπ πνπ βξίζθνληαη ζην Κακπάλη 
Αθξσηεξίνπ ηηο παξαπάλσ εκέξεο θαη ώξεο. Δπίζεο νιόθιεξε ε πξνθήξπμε ζα 
βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ et.diavgeia.gov.gr , 
επνπηεπόκελνη θνξείο θαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ππνπξγείν 
πνιηηηζκνύ & αζιεηηζκνύ. 
Για ηο Γιοικεηικό σμβούλιο 
Ο Πρόεδρος                                   Η Γραμμαηέας 
Υαδιράκες Νικόλαος                      Πράπα Υαρούλα 
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Κύξηνη, 
 
 
         Παξαθαινύκε όπσο αλαξηήζεηε  ηελ ζπλεκκέλε πεξίιεςε δηαθήξπμεο 
Γεκόζηνπ  Πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ θύιαμε  α)όισλ ησλ 
ρώξσλ ηνπ ζθνπεπηεξίνπ ζην Κακπάλη Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ          & 
β) όισλ ησλ ρώξσλ πιελ απηώλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε αληηζθαίξηζε ζην εζληθό 
ζηάδην Υαλίσλ «Έιελαο Βεληδέινπ» ηνπ εζληθνύ αζιεηηθνύ θέληξνπ Υαλίσλ θαη 
λα καο απνζηείιεηε ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό ηνηρνθόιιεζεο. 
 
 
αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ  
 
 
Για ηο Γιοικεηικό σμβούλιο 
 
Ο Πρόεδρος                              Ο Γραμμαηέας 
 
 
 
Υαδιράκες Νικόλαος                Πράπα Υαρούλα 
 


