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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ήµος Πειραιά για το εορτασµό της 25ης Μαρτίου ηµέρα Σάββατο & ώρα 10.00
π.µ ενδιαφέρεται για τα παρακάτω:
Οµάδα Α: Παροχή µουσικής και ηχητικής κάλυψης.
Για την µουσική και ηχητική κάλυψη απαιτούνται 12 ηχεία 2way 15΄, 4 ενισχυτές
ισχύος, 2 κονσόλες ήχου, 8 µικρόφωνα, 1 CD PLAYER MP3 και οι απαραίτητες βάσεις
ηχείων- µικροφώνων για την παρέλαση. Επίσης χρειάζεται η τοποθέτηση του παραπάνω
εξοπλισµού παραπλεύρως της εξέδρας των επισήµων, η οποία θα πλαισιώνεται από το ∆ήµο
Πειραιά µε κόρνες κατά µήκος της Λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου από την οδό Καραολή
και ∆ηµητρίου µέχρι την οδό Ι Ι ας Μεραρχίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την µεταφορά,
εγκατάσταση, χειρισµό και απεγκατάσταση του εξοπλισµού που θα διαθέσει για την κάλυψη
των τµηµάτων της παρέλασης στις 25/03/2017.
Οµάδα Β: Προµήθεια 3 ( τριων ) δάφνινων στεφανιών.
α) 2 (δύο) δάφνινα στεφάνια για την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00 στο
µνηµείο Γ. Καραϊσκάκη στο Ν. Φάληρο.
β) 1 (ένα) δάφνινο στεφάνι για το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 στην
Ακτή Τζελέπη στον Πειραιά (κατάθεση ∆ηµάρχου).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6443.01 οικονοµικού έτους 2017.
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε
τις διατάξεις τα άρθρα 73 και 118 του Ν. 4412/16 και δεν θα ξεπερνά το ποσό των 659,35€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την ΟΜΑ∆Α Α και 70,65€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για
την ΟΜΑ∆Α Β.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν φορολογική, ασφαλιστική
ενηµερότητα και ποινικό µητρώο εκδοθέν εντός του προηγούµενου τριµήνου.
Οι προσφορές µπορούν να αποσταλούν ή στο fax 2132022106 ή στο mail
sotiropstavr@pireasnet.gr

ή να προσκοµισθούν στο Τµήµα Προµηθειών στο Κεντρικό

∆ηµαρχείο, ∆ραγάτση 12 , 3ος όροφος 8 γραφείο, άµεσα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα Προµηθειών &
Υπηρεσιών στο τηλ. 21320222017 ή µε το ηλεκτρολογικό τµήµα του ∆ήµου Πειραιά στο
τηλέφωνο 2104236107.
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