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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ήµος Πειραιά ενδιαφέρεται για την προµήθεια στεφάνων για τακτικές και

έκτακτες εκδηλώσεις του ∆ήµου.
Στις τακτικές εκδηλώσεις η κατάθεση στεφάνου θα γίνεται µόνο από τον
∆ήµαρχο, και στις έκτακτες θα κατατίθενται σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ο
∆ήµος ή συµµετέχει σε αυτές και αφορούν το έτος 2017 ως εξής:
Α . ΣΤΕΦΑΝΙΑ ∆ΑΦΝΙΝΑ χαµηλά µε κορδέλα που θα γράφει το όνοµα του
∆ηµάρχου και του ∆ήµου Πειραιά
• Εορτασµός Πρωτοµαγιάς τεµ 1
• Μνηµόσυνο των Αεροπόρων θυµάτων του C-130 τεµ 2
• Μνηµόσυνο Θύρας 7 τεµ 2
• Ηµέρα Γενοκτονίας Ελλήνων του Πόντου τεµ 1
• Επέτειος µάχης της Κρήτης τεµ 1
• Ναυτική Εβδοµάδα τεµ 1
• Παγκόσµια ηµέρα Προσφυγιάς τεµ 1
• Μπλόκο Κοκκινιάς τεµ 1
• Επέτειος απαγχονισµού 54 πατριωτών από τους Γερµανούς τεµ 1
• Καραϊσκάκεια τεµ 2
• Ηµέρα Εθνικής µνήµης γενοκτονίας Ελλήνων Μ.Ασίας από το Τουρκικό
κράτος τεµ 1
• Εκδήλωση για την απελευθέρωση του Πειραιά από τους Γερµανούς τεµ 1
• Επέτειος Πολυτεχνείου τεµ 1
• Εορτή Ενόπλων ∆υνάµεων τεµ 1
• Ηµέρα Εθνικής Αντίστασης τεµ 1
• Καπετανίδεια τεµ 1
Β
• Στεφάνια µε άνθη για κηδείες µονά ή διπλά µε κορδέλα που θα αναγράφεται
το όνοµα του ∆ηµάρχου και του ∆ήµου Πειραιά.
Η διάθεση της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 700,00 € συµπ/νου ΦΠΑ
24%.
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε
το άρθρο 118 του Ν4412/16.

Οι οικονοµικές προσφορές των ενδιαφεροµένων θα κατατίθενται στο Τµήµα

Προµηθειών Κεντρικό ∆ηµαρχείο, ∆ραγάτση 12, 3ος όροφος , προσκοµίζοντας
φορολογική, ασφαλιστική ενηµερότητα και ποινικό µητρώo τρίµηνης διάρκειας,
από την ηµεροµηνία έκδοσης, έως και την Τετάρτη 12-04-2017 ή θα αποστέλλονται
µε fax στο 2132022106 ή µε e-mail στο promithies@pireasnet.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα Προµηθειών &
Υπηρεσιών στο τηλ 2132022088-89. και το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων στο τηλ
2132022348
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