
             

 

 
Κέα, 28/11/2019  

 
Αρ.πρωτ.:5539

                                                                                                                           
Ταχ. Διεύθυνση: Ιουλίδα, Κέας
Ταχ. Κώδικας : 84002
Τηλέφωνο : 2288022530
Φαξ : 22880 22811
Email:promithies@kea.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την “παροχή υπηρεσίας ξυλουργικών εργασιών”  στην

περιοχή της Ιουλίδας, ως εξής:      
1. Κατασκευή  6  ταμπλάδων  πάχους  35mm  για  αντικατάσταση  φθαρμένων

υφιστάμενων στις θύρες του παλαιού Δημαρχείου
2. Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας εισόδου διαστάσεων 84x199cm στο ακίνητο

πλησίον της παιδικής χαράς (στο σπιτάκι) στην Ιουλίδα, αποτελούμενη από την
κάσα  (κόντρα  πλακέ  θαλάσσης  Α’ ποιότητας)  και  την  πόρτα  (τελάρο  με  3
ταμπλάδες  από  κόντρα  πλακέ  θαλάσσης  Α’ ποιότητας)  με  πόμολο,  λάστιχο
περιμετρικά στην κάσα  και συμπεριλαμβάνοντας το βάψιμο

3. Κατασκευή  και  τοποθέτηση  παραθύρου  98x91cm  με  παντζούρια  με  κάθετες
χαράξεις στο ακίνητο πλησίον της παιδικής χαράς (στο σπιτάκι) στην Ιουλίδα από
κόντρα  πλακέ  θαλάσσης  Α’  ποιότητας,  με  διπλά  τζάμια,  πόμολο,  λάστιχο
περιμετρικά στην κάσα και συμπεριλαμβάνοντας το βάψιμο.

4. Κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρου 60x61cm στο ακίνητο πλησίον της παιδικής
χαράς (στο σπιτάκι) στην Ιουλίδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης Α’ ποιότητας, με
διπλά τζάμια, πόμολο, λάστιχο περιμετρικά στην κάσα και συμπεριλαμβάνοντας το
βάψιμο.
                                                                                                                                                           

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στοιχεία και έντυπο οικονομικής προσφοράς για την εν
λόγω υπηρεσία στη Μελέτη, με αριθμ. Πρωτ. 5397/27.11.2019 όπως αυτή αναρτήθηκε στο site
του Δήμου (www.kea.gr).

Η παροχή της υπηρσίας θα γίνει στην στην περιοχή της Ιουλίδας,   εντός μίας (1) εβδομάδας

από την ημερομηνία ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί  α) η υπ’ αριθ. 750/2019

απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής

http://www.kea.gr/
mailto:keafn@kea.gr


Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή προτάσεων) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη

διαθέσιμων ποσών, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016

και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1.

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

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  28/11/2019  Πέμπτη έως 02/12/2019

Δευτέρα και ώρα 10:30.                                                                             

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

στο σύνολο των ειδών.
  

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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