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ΠΡΟΣ: ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

                                 

 ΘΕΜΑ :  «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»      

    Σας παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε μία φορά στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας σας, την παρού-
σα περίληψη διακήρυξης. Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή.   

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
                                                                  ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ         

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό  για την  «Μίσθωση χημικών WC, για την Λειτουργία
των Λαϊκών Αγορών, των δομών φιλοξενίας καθώς και για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τις
ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων για το διάστημα 2020-2021» προϋπολογισμού    40.000,00 Ευρώ με
Φ.Π.Α., με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση
τιμής  (χαμηλότερη τιμή),  και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την   Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020,  ώρα 10:30 π.μ. που αποτελεί και κα-
ταληκτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κα-
τάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος). 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος   μπορεί να  συμμετέχει  για το σύνολο των ειδών  της Μελέτης επί ποινή
αποκλεισμού. Οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν  τον εν-
δεικτικό προϋπολογισμό  της Μελέτης.   
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στην αρμόδια επιτρο-
πή του Δήμου, την   Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020,  ώρα 10:30 π.μ.  Σε περίπτωση αποστολής οι προ-
σφορές πρέπει να πρωτοκολληθούν στην Υπηρεσία μια εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του δια-
γωνισμού.  Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την  προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για
οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την Παρασκευή  7 Αυγούστου 2020,    ώρα 10:30 π.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου (Γραφείο
Προμηθειών   τηλ. 22213-55172-3) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.)
βρίσκεται  αναρτημένη  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
www.dimoschalkideon.gr

                                                                 
                                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ  - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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