
                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σίφνος,  21/03/2018
ΔΗΜΟΣ  ΣΙΦΝΟΥ                                                    Α.Π.: 981
Ταχ. Δ/νση: 840 03 Σίφνος                                                       
Τηλέφωνο:  2284360326 
                             

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ”

Ο  Δήμος  μας  ενδιαφέρεται  να  αναθέσει  την  προμήθεια  με  τίτλο  “Συντήρηση  και
επισκευή  λοιπών  μόνιμων  εγκαταστάσεων πλην  κτιρίων  έργων”, προϋπολογισμού
5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Παρακαλούμε,  αφού  λάβετε  υπόψη  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της   μελέτης  της
υπηρεσίας,  όσο  και  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της,   να   καταθέσετε   κλειστό
φάκελο με οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 23/03/2018,
11:00.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η
οικονομική προσφορά.

Προβλέπεται :
1. Ελαιοχρωματισμός  με  ακρυλικό  υδρόχρωμα  των  στάσεων  λεωφορείων  στους
οικισμούς Αρτεμώνα (2), Κάτω Πετάλι, Κάστρο,  Εξάμπελα, Καταβατή (2),  Φάρο, Βαθύ
και  Χερόνησο.  Συνολικά  10 στάσεις  λεωφορείων  καθώς  και  το  περιβάλλοντα χώρο
τους. Πριν τον ελαιοχρωματισμό θα προηγηθεί αφαίρεση των σαθρών υλικών παλαιών
χρωματισμών αστάρωμα της επιφάνειας με κατάλληλο αστάρι και χρωματισμός δύο
στρωμάτων ακρυλικό υδροχρώματος και  αν  κριθεί  απαραίτητο και τρίτης στρώσης
μετά από έλεγχο της υπηρεσίας.
Η  αντίστοιχη διαδικασία θα γίνει και στις τρείς (3) ξύλινες στάσεις στους οικισμούς
Πλακωτό, Πλατύ Γιαλού και στο Πλατύ Πηγάδι.

2. Ελαιοχρωματισμός  όλων των  χτιστών υποδοχών  κάδων  απορριμμάτων  σε  όλους
τους οικισμούς μετά από υπόδειξη τους από την υπηρεσία.  Περιλαμβάνονται  και  οι
τρείς οικίσκοι κάδων απορριμμάτων, ένας στις Καμάρες(κάτω από πάρκινγκ) και δυο
στο Βαθύ.

3. Ελαιοχρωματισμός των τοιχίων στο οδικό δίκτυο  καθώς και εντός των οικισμών
κατόπιν υπόδειξης από την υπηρεσία (όπως δίπλα στον οικίσκο κάδων απορριμμάτων
στις Καμάρες κα.)

4. Ελαιοχρωματισμός  των  τεσσάρων  συνολικά  σκαλοπατιών  σύνδεσης  δημοτικών
δρόμων στον οικισμό Καμαρών καθώς και  τα σκαλοπάτια στο δημοτικό δρόμο από
πλατεία  Αρτεμώνα  μέχρι  την  πλατεία  Απολλωνίας  (διαδρομή:  ΚΕΠ-Άνω  Πετάλι-
Καφενείο Λάκης) επίσης θα γίνει ελαιοχρωματισμός στα παρακάτω σημεία της Τοπικής
Κοινότητας Αρτεμώνα: στα σκαλιά της Τρουλλίδας, στα σκαλιά απέναντι από τη στάση
“Γκαρή” και την στάση “Ψαχαρόπουλου”, στα σκαλιά που οδηγούν στο οδοντιατρείο



του κ. Απ. Παπαγγελέτου  καθώς και στα τοιχία της πλατείας Αρτεμώνα. Επίσης  στις
παρακάτω περιοχές της Δημοτικής  κοινότητας Απολλωνίας: από τον Άγιο Σπυρίδωνα
μέχρι την πλατεία Μακράκη, στα δύο  γεφύρια πλησίον καφετέριας Γεροντόπουλου και
πλησίον καταστήματος “Το Τόπι”, στα σκαλιά απέναντι από το κτήριο του  Ο.Τ.Ε έως
το  κεντρικό  στενό  Απολλωνίας,  στα  σκαλιά  πλησίον  της  εταιρίας  ταχυμεταφορών
Speedex έως το κεντρικό στενό Απολλωνίας,,  στα σκαλιά που  βρίσκονται  απέναντι
(αριστερά  και  δεξιά)  από  την  οικία  Παπά-Αντώνη  καθώς  και  στα  σκαλοπάτια  που
ξεκινάνε από την πλατεία του Κάτω Πεταλιού μέχρι το εστιατόριο ¨Κελάρι¨.

5. Ελαιοχρωματισμός  εσωτερικών  και  εξωτερικών  επιφανειών  των  δύο  τουαλετών
(οικισμού Αρτεμώνα και οικισμού Απολλωνίας).

Τα  υλικά  (χρώματα  κτλ.)  και  οτιδήποτε   άλλο  χρειαστεί  για  την  εκτέλεση  της
παραπάνω εργασίας βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική περιγραφή από την τεχνική
υπηρεσία του Δήμου .

Ο ανάδοχος βαρύνεται με Ι.Κ.Α., Εργοδοτικές Εισφορές κ.τ.λ..
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 €.
Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ανέρχεται στο
ποσό των  4.960,00 €. Προβλέπεται  στον προϋπολογισμό του έτους 2018 με κωδικό
15.6262  και  τίτλο  “Συντήρηση  και  επισκευή  λοιπών  μόνιμων  εγκαταστάσεων  πλην
κτιρίων έργων” .
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                         ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ


