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Θέµα :  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ ∆.Ε. ΛΙΝ∆ΙΩΝ».

Ο ∆ήµαρχος Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού

µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµικής  άποψης

προσφορά  βάσει  τιµής  για  «υπηρεσίες  φύλαξης  της  ∆.Ε.  Λινδίων»,

προϋπολογισµού 39.690,00€ (τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ)

ενδεικτικά, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  την Πέµπτη

05/04/2018  και  ώρα  10:00  µ.µ. (ώρα  λήξης  κατάθεσης  προσφορών),  στο

Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5. 

Οι  ενδιαφερόµενοι  που θα λάβουν µέρος πρέπει να προσκοµίσουν απαραιτήτως

όλα  τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στη  διακήρυξη  του

διαγωνισµού. Στον προκείµενο συνοπτικό διαγωνισµό ισχύουν και εφαρµόζονται οι

διατάξεις  του  Ν.  4412/2016,  βάση  του  άρθρου  209  του  νέου  ∆.Κ.Κ  και  του

Ν.3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  µε  τη  διακήρυξη,  τη  µελέτη  του

διαγωνισµού και τις προδιαγραφές, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται

στο  Τµήµα  Προµηθειών  του  ∆ήµου  Ρόδου,  Καποδιστρίου  3-5,  στο  τηλέφωνο

22410-77728 και φαξ 22410-39780 στον κ. Αφαντενό Νικόλαο, καθώς και στην

επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου www  .  rhodes  .  gr  .

Το ΦΠΑ θα βαρύνει το ∆ήµο, ενώ τα έξοδα δηµοσίευσης και όλες οι υπόλοιπες

νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν το µειοδότη.

Η περίληψη να αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων και  στην  ιστοσελίδα  του

∆ήµου µας από σήµερα έως  και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

                                                                  Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                        ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

1 Δήµος Ρόδου

Δνση Οικονοµικών

Τµήµα Προµηθειών



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

1. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών

2. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών

3. Τµήµα Προµηθειών

4. Λογιστήριο(Τµήµα Εξόδων)

5. Εµπορικό Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου.

6. ∆/νση  ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  (για  ανάρτηση  στον  πίνακα

ανακοινώσεων,  µε  απόδειξη  µε  καταληκτική  ηµεροµηνία  την

26/03/2018).

7. Γραφείο  Μηχανογράφησης(κ.  Πανά  Χρήστο)  για  ανάρτηση  στην

ιστοσελίδα του ∆ήµου, µε απόδειξη. Η ανάρτηση να γίνει άµεσα µε

την παραλαβή του παρόντος.

 8.  κ. Βαϊλάκη Άννα Πρόεδρο της Επιτροπής.

9. κ. Κακάκη Υπακοή µέλος της Επιτροπής

10. κ. Κρητικού Άννα Λαµπράκη µέλος της Επιτροπής.
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Δνση Οικονοµικών

Τµήµα Προµηθειών


