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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

Έργο  

Αμοιβή για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών 

τεχνικής βοήθειας για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led και 

προμήθεια λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης 

ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό».   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Προυπ  4.000Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

  Χρήση  2017 

 

 

 

Σε συνέχεια του από 10/04/2017  Δελτίου Τύπου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ΚΑ.ΠΕ για την 

χρηματοδότηση των ΟΤΑ για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στο Δημοτικό Οδοφωτισμό ο Δήμος 

Σητείας προκειμένου να αιτηθεί χρηματοδότησης προτίθεται με τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού, να 

αναθέσει την επιστημονική υπηρεσία με τίτλο « Αμοιβή για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών τεχνικής 

βοήθειας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led και προμήθεια λαμπτήρων τύπου 

Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό» σε εξωτερικό συνεργάτη. 

 

Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη σύναψης σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος θα λειτουργεί ως σύμβουλος 

με υψηλή εξειδίκευση και ευρεία εμπειρία στο αντικείμενο πόλεων και θα καλύψει τις ειδικές απαιτήσεις που 

προκύπτουν εξασφαλίζοντας στοχευμένη αποτελεσματικότητα. 

 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Τεχνικός Σύμβουλος είναι αναλυτικά: 

 

1) Επιθεώρηση και σύνταξη των τεχνικών φακέλων της εν λόγω προμήθειας. 

2) Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας 

3) Παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας (ενυπόγραφες εισηγήσεις) 

4) Τεχνική αξιολόγηση φακέλων Τεχνικής Προσφοράς των Οικονομικών Φορέων (ενυπόγραφες εισηγήσεις) 

 
Η φυσική παρουσία του συμβούλου είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια της υπηρεσίας και 
θα αποτελέσει συμβατική υποχρέωση. 

 

 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Νόμου 4412/2016. 

Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του δήμου με κωδικό 30-6142.002  και ανέρχεται στο ποσό 

των 4.000 €  με ΦΠΑ θα καλυφθεί από Τακτικά Έσοδα. 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΙΩΣΗΦ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ 

 

 

Νίκος Μ.Τσουκνάκης 

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π 
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