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ΘΕΜΑ :   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης που αφορά
τις  υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης  των  ηλεκτρολογικών  δημοτικών
εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μυκόνου 
              
Ο Δήμαρχος Μυκόνου έχοντας υπόψη:

- Την ισχύουσα νομοθεσία περί ανάθεσης και εκτέλεσης ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
- Την με  αρ. 27/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου ενδεικτικού

προϋπολογισμού  24.600,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  23%  και  το
αντίστοιχο πρωτογενές αίτημα

- Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 24.600,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-
6117.0001  προϋπολογισμού έτους 2015 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου

- Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΟΕ 159/2015  με την οποία εγκρίθηκε η
μελέτη και διατέθηκε η σχετική πίστωση

- Την ανάγκη για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο για κατάθεση προσφοράς με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή,

για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των

ηλεκτρολογικών  δημοτικών  εγκαταστάσεων  των  κοινόχρηστων  χώρων  του  Δήμου

Μυκόνου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περιγραφή υπηρεσίας – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Η  υπηρεσία  αυτή  αφορά στην  επισκευή  και  συντήρηση  των  ηλεκτρολογικών

δημοτικών  εγκαταστάσεων  των  κοινόχρηστων  χώρων  του  Δήμου  Μυκόνου  με  τη

χρήση  καλαθοφόρου οχήματος ή εναεριτών ηλεκτρολόγων από ιδιωτική επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:  

-την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού δικτύου φωτισμού κοινής ωφελείας του Δήμου

Μυκόνου για ένα έτος. 



-Την  αποκατάσταση  βλαβών  και  την  συντήρηση  των  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων

(πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών, δημοτικών κτηρίων ποδηλατοδρόμων και

λοιπών  εγκαταστάσεων  μικρής  κλίμακας.)  -Για  την  αλλαγή  καμένων  λαμπτήρων  την

αντικατάσταση  παλαιών  σωμάτων  φωτισμού  με  νέα  σύγχρονα  φωτιστικά  υδραργύρου  ή

νατρίου. 

-Την συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων αντικατάστασης (ΜΙΣ, πυκνωτές, ασφάλειες, ντουί

κλπ). 

-Την  συντήρηση  τοποθέτηση  και  αποκαθήλωση  του  εορταστικού  φωτισμού  και  φωτισμού

φωταγώγησης καθώς και την επισκευή του εορταστικού φωτισμού. -Η αλλαγή λαμπτήρων , η

τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων κλπ θα γίνει  με την χρήση καλαθοφόρων οχημάτων. -Η

συντήρηση θα γίνει από ηλεκτρολόγους. 

-Θα  πρέπει  να  έχουν  άδεια  εξάσκησης  επαγγέλματος  ηλεκτρολόγου  Α΄  ειδικότητας  1ης

κατηγορίας οι οποίες άδειες θα βρίσκονται σε ισχύ καθ΄όλη την διάρκεια της συντήρησης. 

Σε περίπτωση που η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος λήξει κατά την διάρκεια της συμβατικής

προθεσμίας  υλοποίησης  της  εργασίας  ο  ανάδοχος υποχρεούται  να  την  προσκομίσει  στην

υπηρεσία θεωρημένη σε διάστημα το πολύ δέκα (10) ημερών. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1)Ετήσια  συντήρηση  Δημοτικού  φωτισμού  &  αποκατάσταση  βλαβών  μικρής  κλίμακας

14.600,00€ / Έτος 

2)Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επί κολόνων 36,00€ Χ 150τεμ = 5400,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00€ 

ΦΠΑ 4.600,00€ 

ΔΑΠΑΝΗ 24.600,00€ 

Η  διαδικασία  που  θα  ακολουθηθεί  είναι  αυτή  της  Απευθείας  Ανάθεσης  από  το

Δήμαρχο,  μετά  από  έρευνα  αγοράς  και  κατάθεσης  έγγραφων  προσφορών  από  τους

ενδιαφερόμενους για την συγκεκριμένη υπηρεσία που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Γραφείο

Δημάρχου  του  Δήμου  Μυκόνου,  στη  διεύθυνση:  ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ  (τ.θ.  609),  Γιαλός  -

Μύκονος, 84 600, τηλ. 22890-23261 και 23988, μέχρι και την  Παρασκευή 02/10/2015 στις

11.00 το πρωί. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται

στην  Υπηρεσία  Περιβάλλοντος  του  Δήμου  Μυκόνου,  στο  τηλέφωνο:   22890-28410   (κο

Χαράλαμπο Μυτιληναίο).

                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ
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