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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ   

Αντικείμενο υπηρεσίας
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες:

1. επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων
και γηπέδων του Δήμου Κέας,

2. επίβλεψης,  συντήρησης  και  τεχνικού  ελέγχου  των  Σειρήνων  Συναγερμού
Πολιτικής Άμυνας

για ένα (1) έτος, συμπεριλαμβάνει δε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον
σχετικό ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Από τους ελέγχους που κάνει η Υπηρεσία μας, από τις αναφορές των κατά τόπους
υπευθύνων των κτιρίων του Δήμου, αλλά και από τις κατά καιρούς έκτακτες ανάγκες
ή και βλάβες που παρουσιάζονται, έχει καταγραφεί ένα πλήθος εργασιών (επισκευών
και συντηρήσεων) που κρίνεται απαραίτητο ώστε οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
των  κτιρίων  και  γηπέδων  του  Δήμου  να  λειτουργούν  εύρυθμα  και  με  απόλυτη
ασφάλεια.

Σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των σειρήνων συναγερμού για την πολιτική προστασία
και  ύστερα  από  έγκαιρη  ενημέρωση  του  Α.Τ.  Κέας,  θα  διεξάγεται  εξαμηνιαία
περιοδική  επιθεώρηση  της  σειρήνας  ή  όποτε  ζητηθεί  σε  περίπτωση  έκτακτης
ανάγκης,  στην  οποία  θα  παρίσταται  ο  ανάδοχος  και  θα  ελέγχει  την  εύρυθμη
λειτουργία των ηλεκτρικών και μηχανικών συστημάτων της σειρήνας.

Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, λόγω της
φύσεως της (εργασίες συντήρησης), είναι δύσκολο και αδύνατον να εκτιμηθούν και
να  προσμετρηθούν  οι  ποσότητες  που  απαιτούνται,  διότι:  είναι  αδύνατον  να
γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις συνεχώς παρουσιαζόμενες ή αιφνίδιες βλάβες στις
εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (οι ποσότητες παρουσιάζουν
συνεχή μεταβολή στο χρόνο). 
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Για τους ανωτέρω λόγους ο προϋπολογισμός στο εν λόγω τεύχος τεχνικών
χαρακτηριστικών  συντάσσεται  άνευ  ποσοτήτων.  Να  σημειωθεί  ότι  οι  εν  λόγω
εργασίες επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δεν είναι
εφικτό  να  εκτελεστούν  από τον  Δήμο,  λόγω έλλειψης  του  σχετικού  ειδικευμένου
προσωπικού. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση των εργασιών αυτών σε εξωτερικό
συνεργάτη. 

ΧΩΡΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Οι πιθανές απαιτούμενες εργασίες αφορούν τους παρακάτω χώρους ευθύνης – κτίρια
του Δήμου Κέας : 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑ 358,10

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑ 129,43

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΟΥΛΙΔΑ 91,47

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑ 181,20

“ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”-
”ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ”

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 60,27

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 450,00

ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑ 29,00

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑ 85,13

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ 40,00

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ 5X5 ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ-ΒΟΥΡΚΑΡΙ-ΟΤΖΙΑ-ΙΟΥΛΙΔΑ

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι παρακάτω : 

 Εργασίες συντήρησης –αντικατάστασης «απλών» φωτιστικών σωμάτων 
και λαμπών (Αντικατάσταση απλών λαμπτήρων, λαμπτήρων φθορισμού , 
ιωδίνης , οικονομίας και άλλων τύπων απλών λαμπτήρων και φωτιστικών
σωμάτων, μικρής και μεσαίας ισχύος.)

 Εργασίες συντήρησης –αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων και 
           λαμπών «μεγάλου» μεγέθους (θεάτρου, γηπέδων κ.α. ) εσωτερικού &
            εξωτερικού  χώρου, μεγάλης ισχύος. 
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 Εργασίες αντικατάστασης προβολέων εξωτερικού χώρου 
  

 Εργασίες αντικατάστασης προβολέων εσωτερικού χώρου 
      

 Εργασία τοποθέτησης καλωδίων U/UTP 

 Εργασίες αντικατάστασης πριζών -διακοπτών 
       

 Εργασία τοποθέτησης καλωδίου, ήτοι τοποθέτηση γραμμών,μαζί και με 
την στήριξη τους καθώς επίσης και την ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα
και τις καταναλώσεις. 

   
 Εργασία τοποθέτησης πλαστικού καναλιού 2,5Χ2,5εκ περίπου για την 

στήριξη γραμμών. 
    

 Eργασίες ισοκατανομής φορτίων σε υπάρχοντες πίνακες 
    

 Εργασίες ελέγχου και αντικατάστασης μικρο-εξαρτημάτων ηλεκτρικών 
πινάκων (ασφαλειών, ρελέ, λυχνιών,χρονοδιακοπτών κ.α.) 

  
 Εργασία διερεύνησης και αποκατάστασης βραχυκυκλώματος σε δίκτυα 

άνευ υλικών. Εργασίες διερεύνησης βραχυκυκλώματος σε ηλεκτρικά 
δίκτυα και πλήρης αποκατάσταση τους με τα απαιτούμενα υλικά 
παρεχόμενα από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Διάφορες μικροεργασίες ηλεκτρολογικού χαρακτήρα 
 

 Έκτακτες και απρόβλεπτες ηλεκτρολογικές εργασίες εσωτερικών και 
εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
(οι  οποίες  δεν  χρήζουν  την  συνδρομή  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  ή  δεν
απαιτούν εκσκαφές, μηχανήματα και σοβαρές παρεμβάσεις υψηλού κόστους
και όγκου εργασιών) 

Συγκεκριμένα:

1. Κ.Α. 15.6261.0010 «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών
κτιρίων »: 1.500,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού 1.600,00€, 

2. Κ.Α.  10.6261.0004  «Συντήρηση  και  επισκευή  ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων κτιρίων»: 900,00 € και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2020 ποσού
1.000,00€ ,

3. Κ.Α.  70.6261.0006  «Συντήρηση  και  επισκευή  ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων κτιρίου σφαγείου»:  1.500,00 €  και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους
2020 ποσού 1.600,00€
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4. Κ.Α.  15.6262.0011  «Συντήρηση  και  επισκευή  ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων  γηπέδων»:  1.000,00 €  και  τον  αντίστοιχο  ΚΑ έτους  2020
ποσού 1.200,00€

5. Κ.Α.  30.6262.0018  «Συντήρηση  και  επισκευή  λοιπών  μόνιμων
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)»: 100,00€ έτους 2019 και τον αντίστοιχο ΚΑ
έτους 2020 ποσού 140,00€

Η  Υπηρεσία  θα  ελέγχει  τον  υποβληθέντα  από  τον  ανάδοχο  πίνακα  καταγραφής
αναγκών των εγκαταστάσεων και θα κοινοποιεί στο ανάδοχο εντολή για εκτέλεση
εργασιών . 
Ο ανάδοχος  μετά  την περαίωση των  συγκεκριμένων  εργασιών  κάθε  εντολής  της
υπηρεσίας, οφείλει να αναφέρει εγγράφως στη υπηρεσία την ημερομηνία περαίωσης
των εργασιών σε κάθε εγκατάσταση και ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με
τις οδηγίες της υπηρεσίας. Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι για όλες τις ανωτέρω εργασίες
απαιτούνται  ειδικές  τεχνικές  γνώσεις  αδειούχου  εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου,  με
συγκεκριμένες  τεχνικές  γνώσεις  και εμπειρία σε εγκαταστάσεις,  που να κατέχουν
όλα τα απαραίτητα διπλώματα για την εκτέλεση όλων των εργασιών της μελέτης και
την χρήση όλων των απαραιτήτων κατάλληλων τεχνικών μέσων. Οι προς εκτέλεση
εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν τεύχος και θα εκτελούνται σύμφωνα
με τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Η  Υπηρεσία  αξιολογώντας  τις  ανάγκες  θα  κοινοποιεί  στον  Ανάδοχο  πίνακα
επεμβάσεων  για  αντιμετώπιση  αναγκών  σε  συγκεκριμένες  εγκαταστάσεις  και  σε
καθορισμένες προθεσμίες, αποκλειστικές ή μη. 
Ο ανάδοχος είναι ως εκ τούτου υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία
με την Υπηρεσία, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωση του και για την
άμεση παροχή απ’  αυτήν σχετικών οδηγιών.  Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
επέμβει στο σημείο το οποίο θα του υποδείξει η Υπηρεσία για την αποκατάσταση
της βλάβης εντός  της ίδιας ημέρας και  να έχει  αποκαταστήσει  τη βλάβη πλήρως
(εκτός  των περιπτώσεων όπου αιτιολογημένα ο Ανάδοχος θα αναφέρει  τον λόγο,
τεχνικό  ή  μη,  για  τον  οποίο  αυτό  δεν  είναι  εφικτό,  αναφέροντας  δε  τον  χρόνο
περαίωσης της επισκευής) .
Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ημερολόγιο και βιβλίο καταμέτρησης για τις εργασίες,
καθώς και για τις ποσότητες των κατεστραμμένων υλικών, που μεταφέρονται εάν
απαιτείται προς φύλαξη στις αποθήκες. Οι φορτοεκφορτώσεις υλικών, οι μεταφορές
από τον τόπο προμήθειας στη θέση εγκατάστασης σε οιανδήποτε απόσταση και η
αποκομιδή  των κατεστραμμένων  περιλαμβάνονται  στην τεχνική  έκθεση και  κατά
συνέπεια στην προσφορά του Αναδόχου. 
Στο ημερολογιακό τέλος κάθε μηνός (αρχής γενομένης από αυτόν της ημερομηνίας
υπογραφής της σύμβασης) ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει  στην Υπηρεσία
αναλυτικό πίνακα εργασιών, ο οποίος σε αντιπαραβολή με τις εντολές αυτής και τις
υπογεγραμμένες παραλαβές εργασιών από τον αντίστοιχο υπεύθυνο του κάθε χώρου
όπου  θα  πραγματοποιείται  η  κάθε  εργασία,  θα  υποβάλλεται  στην  επιτροπή
παραλαβής και καλής εκτέλεσης εργασιών. 
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Ο Ανάδοχος θα φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική, για
κάθε ατύχημα εργατικό ή μη, που τυχόν θα συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου,
από πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 

      Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται  αναγκαία,  έστω και αν αυτή δεν
αναφέρεται  ρητά  στην  παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή  και  στα  λοιπά  συμβατικά
στοιχεία του έργου, θα εκτελεσθεί μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06, όπως
συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή
προσφορών  από  τις  επιχ/σεις  του  αντίστοιχου  κλάδου  και  την  αξιολόγησή  τους
σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  των  παρ.1  και  2  του  άρθρου  73  και  άρθρου  74
ισχύουν, ανεξαρτήτως της επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η
προσκόμιση  των  σχετικών  δικαιολογητικών  εγγράφων  (υπεύθυνη  δήλωση  του
οικονομικού  φορέα  σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  ή  σε  περίπτωση  νομικού
προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, πιστοποιητικό
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες)για την
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και των στοιχείων της παρ.7
ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328.

Επιπλέον και  προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από
αρμόδια  φορολογική  αρχή  περί  έναρξης  (ή  και  μεταβολής)  εργασιών  φυσικού  ή
νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να
προκύπτει  ο  κωδικός  αριθμός  δραστηριοτήτων  (ΚΑΔ)  ,    ή    π  ιστοποιητικό/βεβαίωση  
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Ισχύουσες Διατάξεις 

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

   λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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7.Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

8.Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/19-7-2018 ΦΕΚ 133Α

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
80/16) οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα στον:

 Κ.Α. 15.6261.0010 «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών
κτιρίων »: 1.500,00€ 

 Κ.Α.  10.6261.0004  «Συντήρηση  και  επισκευή  ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων κτιρίων»: 900,00 € 

 Κ.Α.  70.6261.0006  «Συντήρηση  και  επισκευή  ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων κτιρίου σφαγείου»: 1.500,00 € 

 Κ.Α.  15.6262.0011  «Συντήρηση  και  επισκευή  ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων γηπέδων»: 1.000,00 € 

 Κ.Α.  30.6262.0018  «Συντήρηση  και  επισκευή  λοιπών  μόνιμων
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)»: 100,00€ έτους 2019 

Έγκριση Αποτελέσματος 
Η απευθείας  ανάθεση διενεργείται  από τον  Δήμαρχο Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η
συγκρότηση  συλλογικού  οργάνου  για  το  σκοπό  αυτόν  (άρθρο  118   παρ.2  του
Ν.4412/16). 

Διάρκεια Σύμβασης 
Το  διάστημα  που  αφορά  η  σύμβαση  είναι  ένα  (1)  έτος  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα ως άνω περιγραφόμενα ακίνητα/χώροι, όπως
αναλυτικά  αναφέρονται  στην  με  αριθμ.  Πρωτ.  2189/23-05-2019  σχετική  μελέτη.
Ειδικά για τον τεχνικό έλεγχο των σειρήνων συναγερμού για την πολιτική προστασία,
με  το  πέρας  της  διαδικασίας  του  ελέγχου  θα  συντάσσεται  δελτίο  επιθεώρησης,
υπογραφόμενο πλην των άλλων και από τον αρμόδιο τεχνικό. Στη συνέχεια ο ίδιος θα
μεριμνεί για την επισκευή αυτής, εγκαίρως.

Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με
το άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει μετά την ποιοτική παραλαβή από την
αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν  εκδόσεως  δελτίου  παροχής  υπηρεσιών,  με  χρηματικό
ένταλμα πληρωμής και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του
Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 218 του Ν.4412/16).

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών,
αυτή  γίνεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής,  η  οποία  διενεργεί  τον  απαιτούμενο
έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό
εγκρίνεται  με  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  στην  περίπτωση
ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση
για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.    

Κέα, 23/05/2019
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Βασιλική Πετρή
Χειριστής Η/Υ

Κέα, 23/05/2019
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δήμητρα  Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                                         
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            
 

Π Α Ρ Ο Χ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν

 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Γ Η Π Ε Δ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  

ΠΡ ΟΫ ΠΟΛ ΟΓ ΙΣ ΜΟΣ  ΜΕ Λ ΕΤ ΗΣ
α/α Περιγραφή Ολική /Ετήσια (€

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

1 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων 2.500,00

2 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 1.532,26

3 Συντήρηση  και  επισκευή  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  κτιρίου
σφαγείου

2.500,00

4 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γηπέδων 1.774,19

5 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) 193,55

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ): 8.500,00

ΦΠΑ 24%: 2.040,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 10.540,00

Η  αναφερόμενη  τιμή  μορφώθηκε  μετά  από  έρευνα  που  έκανε  η  Υπηρεσία  στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Κέα,  23/05/2019
 Η Συντάξασα υπάλληλος  

Βασιλική Πετρή
Χειριστής Η/Υ

Κέα, 23/05/2019
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δήμητρα  Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                                         
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ Σύνολο €

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό έκπτωσης 

ΣΥΝΟΛΟ μετά από έκπτωση

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους
όρους της  υπ΄ αριθμ. 2189/2019
τεχνικής έκθεσης και βάσει αυτής 
καταθέτω την προσφορά μου.

     Κέα,  ....../...../2019

                                         Ο προσφέρων  


