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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
 

 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

Ππόσειπο διαγυνιζμό με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική 

άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (χαμηλόηερη ηιμή) για ηην επιλογή αναδόσος 

εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΣΙΑΣΟΡΙΟΤ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΟΤΦΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΛΙΚΗ 

ΠΔΡΙΟΓΟ 2020-2021» υνολικού Δνδεικηικού Προϋπολογιζμού: 30.000,00  ευρώ με ηο Φ.Π.Α. 

Ο Γήμορ οςθλίος πποκειμένος να καλύτει ηιρ ανάγκερ πποζυπικού για ηην οπθή λειηοςπγία 

ηηρ Μ.Δ. οςθλίος, λόγυ ηηρ δςζκολίαρ ππόζλητηρ μόνιμος πποζυπικού, πποηίθεηαι να 

πποσυπήζει ζηην ανάδειξη Αναδόσος/υν πος θα αναλάβει ηα παπακάηυ ηα οποία διαιπούνηαι ζε δύο 

ομάδερ υρ εξήρ 

1η ΟΜΑΓΑ: Αθοπά ηην ‘’Δνίζσςζη πποζυπικού μαγειπείος - εζηιαηοπίος ηηρ Μ.Δ. οςθλίος, με 1 

Μάγειπα ή βοηθό μαγείπυν με 5ήμεπη απαζσόληζη, ενδεικηικού πποϋπολογιζμού: 12.096,78 € 

(πλεόν ηος ΦΠΑ). 

2η ΟΜΑΓΑ: Αθοπά ηην Δνίζσςζη πποζυπικού καθαπιόηηηαρ για ηον καθαπιζμό σώπυν κηιπίος 

Μαθηηικήρ Δζηίαρ οςθλίος - 1 επγάηηρ/ηπια ή ζςνεπγείο καθαπιζμού  με 7ήμεπη απαζσόληζη, 

ενδεικηικού πποϋπολογιζμού:  12.096,77 € (πλέον ηος ΦΠΑ) 

 

Η ςπηπεζία θα γίνει ζύμθυνα με ηοςρ όποςρ και ηιρ πποδιαγπαθέρ πος αναθέπονηαι ζηην 

αναλςηική Γιακήπςξη ηηρ ςπ΄ απιθμό 74/2020 μελέηηρ ηηρ Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ ηος Γήμος 

οςθλίος και είναι για σπονικό διάζηημα οσηώ  (8) μηνών. 

1.ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Οι ενδιαθεπόμενοι πος θα ζςμμεηάζσοςν ζηο διαγυνιζμό ππέπει να ςποβάλλοςν ηην πποζθοπά 

ηοςρ, ζηο Γημοηικό καηάζηημα  οςθλίος (Βαζ. Γευπγίος 180), ηο απγόηεπο μέσπι ηην  

Σρίηη 29-12-2020 και ώπα 11:00 μ.μ. (Έναπξη αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών).  

2.ΓΔΚΣΟΙ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ  

Γίνονηαι δεκηοί αναγνυπιζμένοι ανάδοσοι ηος ανηικειμένος πος δημοππαηείηαι και πος 

παπέσοςν εσέγγςα άπηιαρ εκηέλεζηρ, εγγεγπαμμένοι ζηο οικείο επιμεληηήπιο ή επαγγελμαηική 

οπγάνυζη. Οι λόγοι αποκλειζμού αναθέπονηαι αναλςηικά ζηο άπθπο 8 ηηρ διακήπςξηρ.. 

Πληποθοπίερ και ηεύσορ ηεσνικών πποδιαγπαθών και διακήπςξηρ, δίνονηαι ζηα γπαθεία ηηρ 

Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ ηος Γήμος οςθλίος (οςθλί Βαζ. Γευπγίος 180 ΣΚ.68400) και ζηην 

ιζηοζελίδα ηος Γήμος www.soufli.gr  (πληποθοπίερ Μαπία Καλπακλή ηηλ. 2554 350 136).         
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Ο Γήμαπσορ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΛΑΚΙΚΟ  

http://www.soufli.gr/
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