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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού
με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για όσους πληρούν τους
όρους της παρούσας για τη ανάθεση υπηρεσιών «Δράσεις πυροπροστασίας 2016»
προϋπολογισμού 73.800,00 € με ΦΠΑ 23% αρχικά και
74.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα αναπροσαρμοσμένου με ΦΠΑ 24%.
Η εργασία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό έτους 2016 με Κ.Α. 35-7321.033.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου ή ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους –Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική
τους έδρα , την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της
ΕΕ του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων έγινε με την
αρίθμ. 232/2016 απόφ. της Οικονομικής Επιτροπής
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Σαλαμίνας , Λεωφ. Κ.
Καραμανλή &Αμμοχώστου 1,Σαλαμίνα Τ.Κ. 18900 από την Οικονομική Επιτροπή
,την 5η /07/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π. μ. έως 10.15 π.μ. ( ώρα λήξης
υποβολής προσφορών).
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 157 του
Ν.4281/2014.Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι έξι (6)μήνες από την υπογραφή της.
Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από
το Γραφείο της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου &Καθαριότητας κατά τις εργάσιμες
μέρες και ώρες και στη διεύθυνση Λεωφ. Κ. Καραμανλή &Αμμοχώστου 1,Σαλαμίνα
Τ.Κ. 18900 στον 2ο όροφο.
Πλήρες τεύχος της διακήρυξης και της μελέτης που την συνοδεύει θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.salamina.gr και στην ενότητα Δ/νση Περιβάλλοντος
Πρασίνου & Καθαριότητας όπου θα παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρης
πρόσβαση.
Αν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος , θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα την
ίδια ημέρα και ώρα.
Η Δήμαρχος Σαλαμίνος
ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

