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Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι στις 22/04/2021 παρουσίασε βλάβη το κλιματιστικό
που βρίσκετε στον δεύτερο όροφο του κεντρικού Δημαρχείου και υποστηρίζει την ψύξη του
κεντρικού μας υπολογιστή server, στον οποίο είναι συνδεμένες οι Δημοτικές μας ενότητες και
το υπουργείο εσωτερικών για στατιστικά στοιχεία, ως εκ τούτου δεν μπορεί να παραμένει
κλειστός .
Ύστερα από τεχνικό έλεγχο των ψυκτικών, μας ενημέρωσαν ότι έχει υποστεί σοβαρή ζημιά,
και λόγο παλαιότητας (10 ετών) όπως και ασύμφορου κόστους των ανταλλακτικών ,τα οποία
είναι και δύσκολο να βρεθούν κρίνετε απαραίτητη η αντικατάσταση του.
Μέχρι στιγμής το συνεργείο των ψυκτικών έχει έρθει 3 φορές για την επισκευή του
προκειμένου να τελεί υπό λειτουργία μέχρι την αντικατάστασή του, η οποία σας τονίζουμε ότι
πρέπει να γίνει άμεσα.
Αναλυτικά, τα στοιχεία των προς προμήθεια αγαθών είναι τα ακόλουθα:
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
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Στο ανωτέρω κόστος ο προμηθευτής που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα
έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των
ανωτέρω υλικών στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας,
ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των
συνεργατών που θα απασχολήσει κ.ά.

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω υλικών
Τα ανωτέρω υλικά θα παραλαμβάνονται, από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής προμηθειών λογισμικού – ειδών μηχανογράφησης και λοιπού εξοπλισμού
πληροφορικής, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου που θα προκύψουν και
μέχρι και την λήξη της σύμβασης η οποία θα έχει διάρκεια έως 31/12/2021 ή μέχρι
εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων.

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης
των προς προμήθεια υλικών:
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Χ

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΦΑΡΑΟΥ
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