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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Στις 13 ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη 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 συνοπτικός διαγωνισµός µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης
παροχής γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.1 περίπτωσης 9, υποπερίπτωσης β του
άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για: ¨Εργασίες αποκατάστασης έκτακτων ζηµιών σε ∆ηµοτικά
κτίρια¨, προυπολογισµού δαπάνης 59.500,00 πλέον Φ.Π.Α.
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν:
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία, που διαθέτουν αποδεδειγµένα εµπειρία
παροχής υπηρεσιών σε οικοδοµικές εργασίες για ∆ηµοτικά κτίρια και είναι εγγεγραµµένα στο
Εµπορικό και Βιοµηχανικό, στο Τεχνικό ή άλλο Επιµελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο
αντίστοιχο επαγγελµατικό µητρώο ή εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων. Ειδικότερα οι εργολήπτες ή
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, θα προσκοµίσουν πιστοποιητικό Μ.Ε.Ε.Π
για έργα
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ τάξης Α1 και άνω.
Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθ. 72 του Ν. 4412/2016.
Φάκελοι συµµετοχής (δικαιολογητικά, προσφορές) θα κατατεθούν από τους
ενδιαφερόµενους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού.
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
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Περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και θα δηµοσιευθεί στον τύπο. Τα
έξοδα της αρχικής δηµοσίευσης (περίπου 400 €) και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
και µε ειδική εντολή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου):
1. ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. – Τµ Συντήρησης & Επισκευής Κτιρίων
2. Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (µε µέριµνα της ∆/νσης Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ)
3. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης & Γενικού Αρχείου (µαζί
µε την αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωση)
Κοινοποιείται (µε e-mail από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής):
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα.

