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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης που αφορά
το έργο “Επισκευή και συντήρηση ελαστικών, εργασίες αλλαγής λιπαντικών και
πλύσιμο οχημάτων Δήμου Μυκόνου ”
Ο Δήμαρχος Μυκόνου έχοντας υπόψη:
-

-

Την ισχύουσα νομοθεσία περί ανάθεσης και εκτέλεσης υπηρεσιών
Την με αρ. πρωτ. 5388/22-06-2015 μελέτη της Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής
Αυτοκινήτων – Οχημάτων του Δήμου Μυκόνου ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το αντίστοιχο πρωτογενές αίτημα
Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 22.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 206263 προϋπολογισμού έτους 2015 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΟΕ 108/2015 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 της υπηρεσίας “ Επισκευή και συντήρηση
ελαστικών, εργασίες αλλαγής λιπαντικών και πλύσιμο οχημάτων Δήμου Μυκόνου ” με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εργασία θα
εκτελεσθεί από έναν ανάδοχο ή και περισσότερους σύμφωνα με την προσφορά.
Περιγραφή Υπηρεσίας
Η παρούσα υπηρεσία αφορά τις κάτωθι εργασίες:
Α. Επισκευής και συντήρησης των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου Μυκόνου. Ενδεικτικά οι εργασίες που θα εκτελούνται είναι επισκευή διαρροών στα
ελαστικά, αφαίρεση και επανατοποθέτηση τροχών και ελαστικών, , ζυγοστάθμιση τροχών,
ευθυγράμμιση εμπρόσθιων συστημάτων διεύθυνσης , αντικατάσταση μπουλονιών τροχών ,
κλπ. Δεδομένου του ότι ο Δήμος διαθέτει οχήματα και μηχανήματα έργου που εργάζονται σε
24ωρη βάση, κρίνεται απαραίτητο ο ανάδοχος να διαθέτει οργανωμένο συνεργείο,

προκειμένου να επεμβαίνει άμεσα οποτεδήποτε και οπουδήποτε του ζητηθεί, εντός των
γεωγραφικών ορίων του Δήμου μας. Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραιτήτως
ζυγοστάθμισή του και έλεγχος ευθυγράμμισης του οχήματος (εφόσον κριθεί αναγκαίος
ανάλογα και με την κατάσταση των υπολοίπων ελαστικών) και υποχρεωτικά σε περίπτωση
αντικατάστασης όλων.
Β. Πλύσιμο, γρασάρισμα των οχημάτων & μηχανημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Μυκόνου
Πρόκειται για γενικό πλύσιμο καμπίνας, σασί, μηχανής & μηχανικών μερών των οχημάτων &
μηχανημάτων των υπηρεσιών με ζεστό νερό υπό πίεση με την χρήση κατάλληλου
απορρυπαντικού μετά του τελικού ξεβγάλματος και στεγνώματος με βαμβακερό πανί για την
παράδοση του οχήματος –μηχανήματος σε χρήση. Ειδικά για τα απορριμματοφόρα οχήματα
τύπου μύλου, (περιστρεφόμενου τύμπανου) και τύπου πρέσας θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στον καθαρισμό της υπερκατασκευής εσωτερικά. Τα διάφανα μέρη και τζάμια των καμπίνων
των οχημάτων & μηχανημάτων θα καθαρίζονται με το κατάλληλο καθαριστικό με την χρήση
ειδικού πανιού από δέρμα. Τα φίλτρα αέρος των πετρελαιοκινητήρων θα πρέπει να
καθαρίζονται κάθε φορά με την χρήση πεπιεσμένου αέρα. Η παραπάνω διαδικασία θα
συνοδεύεται κάθε φορά με το κατάλληλο γρασάρισμα των αρθρωτών συνδέσμων
(αρθρώσεων), τριβέων κ.λ.π..
Οι ποσότητες που προϋπολογίζονται μπορεί να τροποποιηθούν και σε καμιά περίπτωση δεν
υπάρχει η υποχρέωση για εξάντληση της πίστωσης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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Εργασίες
συντήρησης και επισκευής
ελαστικών Οχημάτων .
Eργασίες συντήρησης και
επισκευής
Μηχ/των έργου.
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση τροχών
οχημάτων.
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση τροχών
μηχανημάτων έργου.
Ζυγοστάθμιση τροχών.
Ευθυγράμμιση εμπρόσθιων συστημάτων
διεύθυνσης
Αντικατάσταση μπουλονιών τροχών , κλπ. )
Χρέωση ανά χιλιόμετρο της απόστασης
μεταφοράς του υπό επισκευή ελαστικού
Γενικό πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων
μέχρι 1,5 τόνων, κατά τα λοιπά όπως τεχνική
περιγραφή
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Κατ εκτίμηση
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625

Γενικό πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων 1,5
- 3,5 τόνων, κατά τα λοιπά όπως τεχνική
περιγραφή.
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725

Γενικό πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων άνω
των 3,5 τόνων, κατά τα λοιπά όπως τεχνική
περιγραφή.
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1200

Γενικό
πλύσιμο
γρασάρισμα
απορριμματοφόρων, κατά τα λοιπά όπως
τεχνική περιγραφή.
Γενικό πλύσιμο - γρασάρισμα μηχανημάτων
- σαρώθρων κ.λ.π., κατά τα λοιπά όπως
τεχνική περιγραφή.
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

46

25

1150

40

15

600
18.965,52 €
3.034,48 €
22.000,00 €

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 Πέμπτη 16/07/2015 στις 11.00 το
πρωί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται
στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Εργατοτεχνικού Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου, στο
τηλέφωνο: 22890-28410 (κος Χαράλαμπος Μυτιληναίος).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

