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Λουτράκι 04 / 04 / 2018
Αριθ. Πρωτ.: 5173

ΠΡΟΣ:
Κορινθιακή Ημέρα
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο ταυτάριθμης ανακοίνωσης, που αφορά τη
διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο
"Λειτουργία μουσικής σχολής Δήμου" και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας (το αργότερο έως Πέμπτη 5 Απριλίου 2018),
και την αποστολή τριών (3) φύλλων της εφημερίδας σας μαζί με το σχετικό
τιμολόγιο για την εξόφλησή του από το Δήμο.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο "Λειτουργία
μουσικής σχολής Δήμου", για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, ήτοι από Μάιο
έως Ιούνιο 2018 και από Οκτώβριο 2018 έως Απρίλιο 2019, ενδεικτικού
προϋπολογισμού #74.214,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με
την υπ' αριθ. 14/2018 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00 πμ. (11:30 πμ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου
Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Λουτράκι, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
υπηρεσίας, ήτοι να δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής πολιτιστικών
υπηρεσιών, με εμπειρία στη λειτουργία Μουσικής Σχολής, σύμφωνα με το άρθρο
(7) της σχετικής διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (14) της
αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
του Ν.4412/2016 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων,
αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών
του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Αργύρης Παναγιώτης,
τηλ. 2744 0 66030).
Ο Δήμαρχος

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου (με αποδεικτικό)
2. Ανάρτηση της Απόφασης
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (με αποδεικτικό)
3. Αρμόδια Επιτροπή
Α/Α

1.
2.
3.
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ΤΑΚΤΙΚΑ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ιερόθεος
Πρόεδρος
ΠΑΥΛΑΚΗ Χαρά
ΣΙΩΚΟΥ Νεραντζούλα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΓΚΙΟΚΑΣ Ιωάννης
ΜΠΑΡΤΖΗ Μαρία - Ραλλού
ΚΑΤΣΟΥΔΑ Ευθυμία

