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Ι. ∆ραγάτση 12, Πειραιάς 18510
Πληροφορίες: Νίκος Ευστρατίου
Τηλ.: 2132022340-5. FAX: 2132022343.
e-mail: oikepitr@pireasnet.gr

Πειραιάς 11 Μαΐου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 19483 / 504

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 28 Μαΐου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π/µ., στο Κεντρικό Κατάστηµα του
∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
διαγωνισµού, θα γίνει ανοικτός δηµόσιος πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός, για την εργασία
«Επισκευή-συντήρηση ανελκυστήρων ιδιόκτητων και ενοικιαζόµενων ∆ηµοτικών
κτιρίων, πιστοποίηση ιδιόκτητων ανελκυστήρων», προϋπολογισµού 21.504,80 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν µόνο αδειούχοι συντηρητές ανελκυστήρων
καταχωρηµένοι στο µητρώο συντήρησης που τηρεί η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ή αντίστοιχης αρµόδιας νέας Υπηρεσίας βάσει του Ν. 3852/10
και του Ν. 3982/11 και διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό.
Οι συµµετέχοντες, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν και τα αναφερόµενα στο άρθρο 7
της συγγραφής υποχρεώσεων δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή
τευχών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο
Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής (∆ηµαρχείο Πειραιά, 8ος όρ., τηλ. 2132022340-5). Τα τεύχη του
διαγωνισµού είναι διαθέσιµα και από το δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου (
www.piraeus.gov.gr/default.aspx?tabid=678 ).
∆ηµοσιεύεται στον τύπο, σύµφωνα µε το Νόµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης της δηµοπρασίας
(περίπου 200 €) και τυχόν επαναληπτικής, θα βαρύνουν το µειοδότη. Σε περίπτωση µαταίωσης ή
ακύρωσης, η δαπάνη θα βαρύνει το ∆ήµο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κοινοποιείται: (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου)
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης-Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (για
ανακοίνωση)
Κοινοποιείται (µε FAX ή e-mail από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής) :
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (ΧΑΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΞΙΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΠΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ), ∆νση Ηλεκ/ικούΜηχαν/κού

