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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
--------------------------Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραφείο : Δ.Σ.
Ταχ.δ/νση : Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως
203 00 Λουτράκι
Πληροφ. : Λιόκοση Ζωή
Τηλέφ.
: 2744360125
F. a. x.
: 27440 - 64858
E-Mail
: zoi.liokosi@loutraki.gr

Λουτράκι 28 / 03 / 2018
Αριθ. Πρωτ.: 4733

ΠΡΟΣ:
Κορινθιακή Ημέρα
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο ταυτάριθμης ανακοίνωσης, που αφορά τη
διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο
"Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου" και
παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας, 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 "Υπηρεσίες
ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου", για χρονικό διάστημα ενός
έτους, ήτοι από 1/06/2018 έως 31/05/2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού
#57.000,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' αριθ.
6/2018 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 πμ. (10:30 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
παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης κολυμβητικών δεξαμενών
(κολυμβητηρίων), 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
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