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Προς : Δήμο Χανίων 
 
 
Θέμα : Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που 
θα του ανατεθεί το έργο της καθαριότητας των χώρων  του Εθνικού Αθλητικού 
Κέντρου Χανίων (Κλειστού Γυμναστηρίου, τουαλέτες, γραφείο Διοίκησης και 
προσωπικού, Άρση Βαρών, Γυμναστήριο Αντισφαίρισης και εξωτερικοί χώροι) στο 
Στάδιο Έλενας Βενιζέλου, Ανδρέα Παπανδρέου 59, Χανιά  & του Σκοπευτηρίου 
Χανίων (εσωτερικών χώρων 25μ., 50μ. και αεροβόλων)για το μεν πρώτο σε 
καθημερινή βάση με ένα (1) άτομο  & για το μεν δεύτερο μία φορά την εβδομάδα –
Σάββατο- όλους τους εσωτερικούς χώρους και κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες τους 
εξωτερικούς χώρους με τα υλικά καθαρισμού να βαρύνουν τον εργολάβο. 
 
 
Κύριοι, 
 
         Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε την συνημμένη περίληψη διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισμού και να μας αποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό 
τοιχοκόλλησης. 
 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Κουβάτσος Δρακούλης-Αθανάσιος 
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Θέμα : Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού σε ευρώ (€) με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της καθαριότητας των χώρων  
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων (Κλειστού Γυμναστηρίου, τουαλέτες, 
γραφείο Διοίκησης και προσωπικού, Άρση Βαρών, Γυμναστήριο Αντισφαίρισης και 
εξωτερικοί χώροι) στο Στάδιο Έλενας Βενιζέλου, Ανδρέα Παπανδρέου 59, Χανιά  & 
του Σκοπευτηρίου Χανίων (εσωτερικών χώρων 25μ., 50μ. και αεροβόλων)για το μεν 
πρώτο σε καθημερινή βάση με ένα (1) άτομο  & για το μεν δεύτερο μία φορά την 
εβδομάδα –Σάββατο- όλους τους εσωτερικούς χώρους και κάθε δεκαπέντε (15) 
ημέρες τους εξωτερικούς χώρους με τα υλικά καθαρισμού να βαρύνουν τον 
εργολάβο. 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ, που νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας 
Επιτροπής αυτού, Κουβάτσο Δρακούλη-Αθανάσιο.  
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Δημόσιο Συνοπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που 
θα του ανατεθεί το έργο της καθαριότητας των χώρων  του Εθνικού Αθλητικού 
Κέντρου Χανίων (Κλειστού Γυμναστηρίου, τουαλέτες, γραφείο Διοίκησης και 
προσωπικού, Άρση Βαρών, Γυμναστήριο Αντισφαίρισης και εξωτερικοί χώροι) στο 
Στάδιο Έλενας Βενιζέλου, Ανδρέα Παπανδρέου 59, Χανιά  & του Σκοπευτηρίου 
Χανίων (εσωτερικών χώρων 25μ., 50μ. και αεροβόλων)για το μεν πρώτο σε 
καθημερινή βάση με ένα (1) άτομο  & για το μεν δεύτερο μία φορά την εβδομάδα –
Σάββατο- όλους τους εσωτερικούς χώρους και κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες τους 
εξωτερικούς χώρους με τα υλικά καθαρισμού να βαρύνουν τον εργολάβο, 
 
στο  στάδιο Α.Παπανδρέου 59, έναντι δημοτικού κήπου την Τρίτη 28η Φεβρουαρίου  
2017 και ώρα 10:00πμ 
 
 

mailto:eakchan@otenet.gr


Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παραλαμβάνεται τους όρους της 
διακήρυξης από τα γραφεία του σταδίου του ΕΑΚΧ , Α. Παπανδρέου 59, από τις 
09:00πμ έως 13:00μμ καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 
Επίσης ολόκληρη η προκήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του 
et.diavgeia.gov.gr , εποπτευόμενοι φορείς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
υπουργείο πολιτισμού και αθλητισμού. 
 
Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γραμματέας 
 
 
Κουβάτσος Δρακούλης-Αθανάσιος                        Κουκλάκης Γεώργιος 
 
 


