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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο  Δήμος  μας  ενδιαφέρεται  να  αναθέσει  την  “Προμήθεια πληροφοριακής

πινακίδας”

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί : 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

(cm)

1 ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΔΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η ΡΙΨΗ 

ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΘΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 1650/86

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

60x40 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η πινακίδα θα τοποθετηθεί στην είσοδο του ΧΑΔΑ Δήμου Κέας, θα έχει μπλε φόντο
με λευκά γράμματα, θα είναι από αλουμίνιο και θα είναι ανθεκτική στην βροχή και
στην ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει να παραδοθεί συνοδευόμενη από όλα τα υλικά
στήριξης τους στους στύλους ανάρτησής τους (μεταλλικά ΠΙ, βίδες, παξιμάδια κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στοιχεία και έντυπο οικονομικής προσφοράς
για την εν λόγω προμήθεια στη συνημμένη μελέτη, με αριθμ. Πρωτ. 5626-03/12/2019
όπως αυτή αναρτήθηκε στο site του Δήμου www.kea.gr.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο

Δήμος  έως  31.12.2019. 

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

760/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της

mailto:keafn@kea.gr


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.

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  Τετάρτη

11/12/2019 έως Παρασκευή  13/12/2019 και ώρα 10:30 π.μ. 

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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