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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ
ΓΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΠΔΙΡΑΙΑ

Αριθ.πρωη. 724

Νομός Αηηικής
Λεωθόρος τιζηού Περάμαηος (περιοτή ΒΙ.ΠΑ.)
Σατσδρ.Γ/νζη: Σ.Θ. 91299, 18702 Κεραηζίνι
Σηλ.: 210-4015451, Fax: 210-4015452
http://www.pesydap.gr
e-mail : syndesm1@otenet.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ
Ο Πεξηβαιινληηθόο ύλδεζκνο Γήκσλ Αζήλαο-Πεηξαηά ελδηαθέξεηαη γηα ηελ παξνρή
ππεξεζίαο κίζζσζεο α) βπηηνθόξνπ νρήκαηνο (πδξνθόξαο) θαη β) νρήκαηνο 4Χ4 γηα
ηηο αλάγθεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ππξαζθάιεηα, ππξνπξνζηαζία θ.ι.π.)
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ Οθηώ ρηιηάδσλ Δμήληα Σεζζάξσλ επξώ θαη Πελήληα
Γύν

ιεπηώλ

(8.064,52€)

πιένλ

ΦΠΑ

(Γέθα

ρηιηάδσλ

επξώ

(10.000,00€)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%)).
Σα κηζζσκέλα νρήκαηα ζα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
(ππξαζθάιεηα, ππξνπξνζηαζία, απνηξνπή παξάλνκεο πινηνκίαο, απζαίξεηε
απόξξηςε κπαδώλ θ.ι.π.) από Μάην 2018 έσο 31/12/2018.
Α) Σν κηζζσκέλν όρεκα πδξνθόξα ζα είλαη ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 8m3
(πξνϋπνινγηζκνύ 5.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)
Β) Σν κηζζσκέλν όρεκα 4Χ4 ζα είλαη από 1.500 έσο 1.700 θπβηθά θαη ζα θαιύςεη ηηο
επηπιένλ αλάγθεο θαζεκεξηλήο πεξηπνιίαο ζην νξεηλό δαζηθό δίθηπν ηνπ όξνπο
Αηγάιεσ (δαζηθνί δξόκνη) (πξνϋπνινγηζκνύ 5.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α.)
Ο ύλδεζκνο ζα αλαιάβεη ηα όπνηα έμνδα πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηνπο (θαύζηκα
θίλεζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο πνπ απνξξένπλ από ηε ρξήζε ηνπο). Η
αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ παξακέλεη ππνρξέσζε ησλ αλαδόρσλ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο πξνζθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή
πξνζθνξά κέρξη ηε ΣΔΣΑΡΣΗ 23/05/2018 θαη ώξα 14.00κ.κ. είηε ζην e-mail:
pesydap@gmail.com, είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ηδησηηθό ηαρπδξνκείν (courier) ζην
πξσηόθνιιν ηνπ πλδέζκνπ: Λεσθόξνο ρηζηνύ Πεξάκαηνο (πεξηνρή ΒΙ.ΠΑ.),
18702 Κεξαηζίλη. Αθνινπζεί αλαιπηηθόο πίλαθαο κε ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο:
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Σίηλος: «Γαπάνη για ηην σπηρεζία μίζθωζης α) βσηιοθόροσ οτήμαηος (σδροθόρας) και β) οτήμαηος 4Υ4
για ηις ανάγκες ηης πολιηικής προζηαζίας (πσραζθάλεια, πσροπροζηαζία κ.λ.π.) από Μάιο 2018 έως
31/12/2018
ΚΑ: 10-6234
Α/Α

Δίδος

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΓΑΠΑΝΗ

1

Τπηρεζία μίζθωζης σδροθόρας
τωρηηικόηηηας ηοσλάτιζηον 8m3

Καη’ αποκ.

1

4.032,26 €

4.032,26 €

2

Τπηρεζία μίζθωζης οτήμαηος
4Υ4, ηο οποίο θα είναι από 1.500
έως 1.700 κσβικά

Καη’ αποκ.

1

4.032,26 €

4.032,26 €

Άθροιζμα

8.064,52€

Φ.Π.Α 24%
Προϋπολογιζμός

1.935,48€
10.000,00€

Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο ή πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη πνηληθά,
αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη, γηα λα κελ ζπληξέρνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ
ηνπο από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, θαηά ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016).
Ο Γενικός Γραμμαηέας

Γιώργος Καηζανηώνης

