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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 10 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου (Ι.
Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, θα γίνει
ανοικτός δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό επί των τιμών του τιμολογίου και του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας) για την εκτέλεση της εργασίας:
«Οριζόντια σήμανση-διαγράμμιση οδών σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα A.A.E. 1/2011»,
προϋπολογισμού δαπάνης 190.946 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες
φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι στις εργασίες οριζόντιας σήμανσης,
διαγράμμισης οδών κ.λπ. και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Επίσης
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας ανάλογου προϋπολογισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας (χωρίς
το ΦΠΑ), σε γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & Δ. ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας,
η οποία θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημερών από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. 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 Δήμου: www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?
tabid=678
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ και στον Τύπο. Τα έξοδα
δημοσίευσης (περίπου 700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Κοινοποιείται:
Διεύθυνση Διοίκησης-Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου.
Κοινοποιείται με FAX ή e-mail (η κοινοποίηση γίνεται από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής) :
Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραμματέα,
Διεύθυνση Οδοποιΐας-Αποχέτευσης-Τμήμα Κυκλοφορίας και Οδικής Σήμανσης, κ. Πέτρο Πουλικαράκο,
ΑντΙδήμαρχο, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιά, Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ΠΕΔΜΕΔΕ, Εθνικό
Τυπογραφείο, για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. / Τεύχος Δ.Δ.Σ.

