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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για
“Καθαρισμός και συντήρηση υδατορέματος στις Καμάρες”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην παροχή της υπηρεσίας “Συντήρηση
εγκαταστάσεων πλην κτιρίων” με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Για την κάλυψη της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί το πρωτογενές αίτημα
19REQ004795978 από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής υπηρεσίας καθώς και έχει εγκριθεί με
την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 134/2019 της Οικονομικής υπηρεσίας. (ΑΔΑ: ΩΨΟΠΩ1Τ-Ν57).

Η προσφορά, ύστερα από επιτόπια γνώση των συνθηκών, θα πρέπει να κατατεθεί
μέχρι και 12 Δεκεμβρίου 2019, 13:00 και θα περιλαμβάνει την εκτέλεση αναγκαίων
εργασιών με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ροής , την μείωση κινδύνων από
πλημμύρες, την προστασία του φράγματος και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των
αποθέσεων φερτών υλικών. Επίσης οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση της ομαλής υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα .
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες καθαρισμού 1500 μέτρων (κοπή βλάστησης,
απομάκρυνση βράχων, καθαρισμός κλπ) με μέσο πλάτος τεσσάρων μέτρων καθώς και
η μεταφορά 30 κουλούρων σωλήνων φ110 από την αποθήκη του Δήμου και τοποθέτηση αυτών σε σημεία που θα υποδειχθούν. Οι εργασίες από την θέση Πλάτανος
μέχρι τον ποταμό Λιβαδάς θα εκτελεστούν χειρωνακτικά και αποκλειστικά με την χρήση εργαλείων χειρός. Το υπόλοιπο τμήμα μήκους εξακοσίων πενήντα μέτρων αφορά
τον καθαρισμό τμήματος “Λιβαδά” πλησίον κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης της
Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα.
Τα υλικά από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού θα απομακρυνθούν με ευθύνη του
αναδόχου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24 % θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6262.0002 (Συντήρηση εγκαταστάσεων πλην κτιρίων)

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Οι προσφορές πρέπει να είναι ενυπόγραφες και με τα στοιχεία της επιχείρησης και
μπορούν να αποσταλούν και με τηλεομοιοτυπία στο 2284031010 στο πρωτόκολλο
του Δήμου Σίφνου ή στο email:c.agioutantis@sifnos.gr.
Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

Γεώργιος Γεωργούλης

