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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην εκτέλεση της υπηρεσίας “Τοποθέτηση
πινακίδων ονοματοθεσιών του Δήμου Σίφνου” με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Για την κάλυψη της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί πρωτογενές αίτημα από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου το οποίο και έχει εγκριθεί με την απόφαση 41/2018
(ΑΔΑ:Ψ04ΧΩ1Τ-Β5Π) Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σίφνου .
Επίσης έχει γίνει δέσμευση στο οικείο μητρώο αντίστοιχης πίστωσης με την υπ’ αριθ.
204/23.07.2018 (ΑΔΑ:ΩΚ72Ω1Τ-ΤΗΡ-18REQ003494044) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με
την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:18REQ003465553).
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό καθώς και την απόφαση για την επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής
Ονοματοθεσιών, μετά τις σχετικές γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Αρτεμώνα και της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας με ΑΔΑ: ΩΣΖΤΩ1Τ-Υ0Ε , να καταθέσετε
οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου
2018, 12:00 για την εκτέλεση της παρακάτω υπηρεσίας.
Αντικείμενο της εργασίας είναι η τοποθέτηση 400 πήλινων πινακίδων (25εκ*20εκ)
ονοματοθεσιών σε σημεία που θα υποδειχθούν από την επιτροπή ονοματοθεσιών στους
οικισμούς του Δήμου Σίφνου.
Η τοποθέτηση θα γίνει με χρήση κλίμακας και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ασφαλή στήριξη τους με χρήση τεσσάρων ανοξείδωτων βιδών ανά πινακίδα.
Ο ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια του προσωπικού καθώς και την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την διάρκεια των εργασιών .
Υλικά που θα χρειαστούν όπως βίδες ανοξείδωτες, ούπα , σιλικόνες κλπ βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η
οικονομική προσφορά.
Η υπηρεσία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2018 στον Κ.Α 00.6495 και ανέρχεται στο
ποσό των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φΠΑ 24%.
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