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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 29 Αυγούστου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ., στο Κεντρικό
Κατάστηµα του ∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 10, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού θα γίνει πρόχειρος δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες
προσφορές και σύστηµα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, επί
των τιµών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας, για την
εργασία «Απολυµάνσεις – µυοκτονίες – απεντοµώσεις φρεατίων οµβρίων υδάτων,
∆ηµοτικών κτιρίων και ελεύθερων χώρων», προϋπολογισµού δαπάνης 32.403,06 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και
κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων, που έχουν την απαιτούµενη, κατά το νόµο,
άδεια σε ισχύ.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς Φ.Π.Α.,
σε γραµµάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & ∆. ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή
του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, η οποία θα ισχύει για 90 τουλάχιστον ηµέρες από τη διενέργεια του
διαγωνισµού.
Προσφορές θα υποβληθούν σύµφωνα µε τη διακήρυξη και τη µελέτη της υπηρεσίας. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής (τηλ.: 2132022340-5).
Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής και από
την ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.pireasnet.gr
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό τύπο. Τα έξοδα της αρχικής
δηµοσίευσης (περίπου 300 €) και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου) :

1. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης-Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου
(µε µια αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωση)
2. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών – Τµήµα ∆ηµόσιας
Υγείας
Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail (από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής) :
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών-Τµήµα Προµηθειών και Ανάθεσης
Εργασιών, Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας, Εµπορικό & Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο Πειραιά, Εµπορικό Σύλλογο Πειραιά.

