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∆ιατηρείται µέχρι το έτος 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ι. ∆ραγάτση 12, Πειραιάς 18510
Πληροφορίες: Νίκος Ευστρατίου
Τηλ.: 2132022340-5. FAX: 2132022343.
e-mail: oikepitr@pireasnet.gr

Πειραιάς 13 Μαΐου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 20038/522

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 22 Μαΐου 2015, ηµέρα Παρασκευή 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 πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός, για την εργασία
«Μεταφορά µελών των 11 Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ)
σε ηµερήσιες εκδροµές», προϋπολογισµού 59.645 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆. 28/80 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αυτοκινητιστές ή νοµικά πρόσωπα µε παρεµφερή
σκοπό, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι της κατά νόµο σχετικής άδειας και
εγγεγραµµένοι στα οικεία επιµελητήρια, προσκοµίζοντας αποδεικτικά έγγραφα
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται 2% του προϋπολογισµού χωρίς το Φ.Π.Α., σε
γραµµάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & ∆. ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η
οποία θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την εποµένη της
διενέργειας του διαγωνισµού.
Οι συµµετέχοντες, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν και τα αναφερόµενα στο άρθρο 5
της διακήρυξης 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 ειδική εντολή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιείται: (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου)
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης-Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (µε µια
αναλυτική διακήρυξη 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 ∆ηµόσιας
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών-Τµήµα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης

