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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο  Δήμος  μας  ενδιαφέρεται  να  αναθέσει  την  υπηρεσία  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΛΖ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στοιχεία και έντυπο οικονομικής προσφοράς για

την  εν  λόγω  υπηρεσία  στη  μελέτη,  με  αριθμ.πρωτ.  4796/17.10.2019  η  οποία

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kea.gr

Η παρούσα μελέτη αφορά   τις  εργασίες  επισκευής ηλεκτρολογικών βλαβών στην
περιοχή της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας-Βουρκαρίου του Δήμου Κέας.
Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες αυτές περιγράφονται κάτωθι:
Επισκευή του γενικού πίνακα (αντικατάσταση ρελέ διαφυγής, ρελέ ισχύος φωτισμού
και μερικών ασφαλειών για τα επιμέρους κυκλώματα) της ΧΛΖ στην περιοχή της
Κορησσίας και του Βουρκαρίου
Συντήρηση  12  φωτιστικών  σωμάτων  (αντικατάσταση  ντουί  πορσελάνης  Ε27,
στερέωση γλόμπων στα φωτιστικά)
Αντικατάσταση 12 λαμπτήρων led 4000K 30Watt E27
Επίσκεψη για έλεγχο, επισκευή & συντήρηση των pillers (αντικατάσταση ασφαλειών
και  πριζών)  στην  ΧΛΖ  Κορησσία  και  του  Βουρκαρίου  ύστερα  από  καταγγελίες
βλάβης  καθώς  και  οτιδήποτε  χρειαστεί  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του
ηλεκτροφωτισμού στη ΧΛΖ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει όλα τα υλικά που περιγράφονται ανωτέρω
και ενδεχομένως επιπλέον αναλώσιμα που δεν περιγράφονται στην παρούσα μελέτη,
στην αμοιβή του.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης  και μέχρι τις 31/12/2019 
 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσία έχει εκδοθεί  α) η υπ’ αριθ.  695
απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  και  β) η  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της
Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω  απόφασης  (ή  πρότασης)  ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της
παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων
της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο φορέα με τους κάτωθι τρόπους: 

mailto:keafn@kea.gr


στον Δήμο Κέας απευθυνόμενοι προς το Γραφείο Πρωτοκόλλου, αυτοπροσώπως ή με
ταχυμεταφορά,  στο  ειδικό  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  που  επισυνάπτεται  στην
μελέτη,  ή  με  email  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  promithies@kea.gr από  Δευτέρα
04/11/2019  έως την Τετάρτη 06/11/2019 και ώρα 10:30.
Κριτήριο  ανάθεσης είναι  η  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης  προσφορά
βάσει τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας.
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με
την παρ. 20  του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

                            Η Δήμαρχος

                                                                                                               

                                                                                                             Ειρήνη Βελισσαροπούλου
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