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Θέμα :   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020». 

 
 

Ο Δήμαρχος Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής για «υπηρεσίες φύλαξης της Δ.Ε. Λινδίων, έτους 2020», 

προϋπολογισμού 49.174,00€ (σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα 

τέσσερα ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Τρίτη  

07/04/2020 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στο 

Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά ενώπιον της επιτροπής, 

μέχρι και την  Τρίτη 07-04-2020 και ώρα 10:00π.μ., ή να αποστείλουν τις 

έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο κεντρικό 

πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου στην οδό Πλατεία Ελευθερίας αριθ. 1, το αργότερο 

μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 

Δευτέρα 06-04-2020, και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα 

αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 

αποσφραγιστεί. 

 

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 Δ.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 Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, στο τηλέφωνο 

22410-77728, 2244-3-60241 και φαξ 22410-39780 στον κ. Αφαντενό Νικόλαο, 

καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.rhodes.gr. 

 

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

νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη. 

 

http://www.rhodes.gr/
ΑΔΑ: 9ΕΩΤΩ1Ρ-Ω5Ζ
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Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου μας από σήμερα έως  και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                         ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

2. Διεύθυνση Οικονομικών 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Λογιστήριο(Τμήμα Εξόδων) 

5. Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 

6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων, με απόδειξη με καταληκτική ημερομηνία την 

27/04/2020). 

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

ιστοσελίδα του Δήμου, με απόδειξη. Η ανάρτηση να γίνει άμεσα με 

την παραλαβή του παρόντος. 

 8.  κ. Αντωνάτος Γεράσιμος Πρόεδρος της Επιτροπής. 

9. κ. Παρσωτάκης Κων/νος  μέλος της Επιτροπής 

10. κ. Κακάκη Υπακοή μέλος της Επιτροπής. 
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