
                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                          

   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    

   ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

   Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          

   ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                      

   Tαχ. δ/νση: Ποταμού 1                  

   Τ.κ. : 181 22 , Νίκαια Αττικής            

   Πληροφορίες: Ευαγγελία Ιωαννίδου

   2104962900 (εσωτ. 3) ,  2104950785

   e-mail : tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr

                                           

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

       Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών εργασιών συντήρησης και επισκευής των

πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης του τεχνικού εξοπλισμού του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων,

η  ορθή  λειτουργικά  κατάσταση  των  οποίων  κρίνεται  απαραίτητη  για  την  τεχνική  υποστήριξη  των

εργασιών πλυσίματος των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του μηχανοκίνητου στόλου  αλλά και την

ορθολογική και ασφαλή χρήση τους. 

       Η δαπάνη για την ανωτέρω παροχή εργασιών ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων

εβδομήντα ευρώ και ένα λεπτό (# 2.270,01 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει

τον  κωδικό  αριθμό  Κ.Α  20.6264.0004  «Συντήρηση  και  επισκευή  τεχνικού  εξοπλισμού

συνεργείου» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2020.

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            
 

              
                                                                

                                                                                                                
                               Τμ/ρχης                                                                                     Η Δ/ντρια                                          
                  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                       
                                                       

                                                                                                                           
                       Ευαγγελία Ιωαννίδου                                                               Χριστίνα Γιαννουλάκη                                
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                          

   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    

   ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

   Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          

   ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                      

   Tαχ. δ/νση: Ποταμού 1                  

   Τ.κ. 181 22 , Νίκαια Αττικής            

   Πληροφορίες: Ευαγγελία Ιωαννίδου                   

   2104962900 (εσωτ. 3) ,  2104950785

e-mail : tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

           Η παροχή υπηρεσιών αφορά  τις εργασίες επισκευής των διαφόρων δυσλειτουργιών και βλαβών

αλλά και την τακτική συντήρηση των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης παρέχοντας έτσι τη μέγιστη

λειτουργική  ανταπόκριση  στις  εργασίες  πλυσίματος  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  έργου  του

μηχανοκίνητου  στόλου  του  Δήμου,  προκειμένου  να  διασφαλίζεται  η  εύρυθμη  και  τακτική  κίνηση  των

υπηρεσιακών αυτοκινήτων αλλά και οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας των τεχνικών υπαλλήλων κατά τη

λειτουργική εφαρμογή των εργασιών τους.

         Τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης του τεχνικού εξοπλισμού που χρήζουν εργασίες συντήρησης

και επισκευής παραθέτονται στον ακόλουθο πίνακα.
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φωτογραφία μηχανήματος τύπος μηχανήματος   κατάσταση     
μηχανήματος

1

πλυστικό μηχάνημα 

υψηλής πίεσης

KARCHER HDS12/18-4S 

έλεγχος & επισκευή

λειτουργικής κατάστασης

και χρήσης, τακτική

συντήρηση κινητήρα

μηχανήματος

2

πλυστικό μηχάνημα 

υψηλής πίεσης

KARCHER HDS12/18-4S 

δυσλειτουργία λέβητα,

έλεγχος & επισκευή

λειτουργικής κατάστασης

και χρήσης,  τακτική

συντήρηση κινητήρα

μηχανήματος

                                                                                                                        

                                                                                                                                                               

                                                                                 
                                      
                            
                               Τμ/ρχης                                                                                     Η Δ/ντρια                                          
                  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                       
                                                       

                                                                                                                           
                      Ευαγγελία Ιωαννίδου                                                                 Χριστίνα Γιαννουλάκη                               
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                          

   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    

   ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

   Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          

   ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                      

   Tαχ. δ/νση: Ποταμού 1                  

   Τ.κ. 181 22 , Νίκαια Αττικής            

   Πληροφορίες: Ευαγγελία Ιωαννίδου                   

   2104962900 (εσωτ. 3) ,  2104950785

e-mail : tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10  
Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης προμήθειας

       Η δαπάνη για την παροχή εργασιών επισκευής και συντήρησης των ανωτέρω μηχανημάτων – μέσω της

διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης - ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ

και ένα λεπτό (# 2.270,01 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό Κ.Α.

20.6264.0004 «Συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού συνεργείου» του προϋπολογισμού εξόδων του

Δήμου οικ. έτους 2020.

       
       ΑΡΘΡΟ 2ο  
       Σύνταξη τεχνικών – οικονομικών προσφορών

        Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών

τους.

       Ο ανάδοχος επισκευαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει - βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών

και προδιαγραφών των εν λόγω μηχανημάτων που χρήζουν επισκευής - την εγκυρότητα των προτεινόμενων

εργασιών καθώς και τη γνησιότητα και καταλληλότητα των ανταλλακτικών εφαρμογής που θα παραθέσει στην

εν λόγω προσφορά του.

       Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει

τιμής  (χαμηλότερη  τιμή)  για  το  σύνολο  των  εργασιών  μετά  ανταλλακτικών  ειδών  και  αναλωσίμων

εξαρτημάτων. 

       Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να  παραθέσει συνολικά προσφορές, συμπεριλαμβάνοντας εξάπαντος όλες

τις επισκευαστικές εργασίες μετά των ανταλλακτικών ειδών και των αναλωσίμων εξαρτημάτων που απαιτούνται

για την έγκυρη και ορθή  επισκευή και συντήρηση των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης του τεχνικού

εξοπλισμού και σε καμία περίπτωση μεμονωμένα ή αυτοτελώς ανά κατηγορία μηχανήματος, είδος εργασίας ή

συνδυαστικά αυτών.

          Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας  ή τοποθέτησης ανταλλακτικού είδους ή αναλωσίμου

εξαρτήματος του συμμετέχοντα σε ένα ή περισσότερα στα υπό επισκευή μηχανήματα, τότε αυτός υποχρεούται 

να το αναφέρει αναλυτικά και με σαφή τρόπο κατά τη σύνταξη της προσφοράς του και η αρμόδια υπηρεσία

θα  αποφανθεί  για  την  σημαντικότητα  της  εν  λόγω ελλείψεως  της  εργασίας  αποκατάστασης  ή  του  είδους

ανταλλακτικού, κάνοντας δεκτή ή απορρίπτοντας την αντίστοιχη προσφορά συμμετοχής του ενδιαφερομένου.
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   ΑΡΘΡΟ 3ο   
   Χρόνος εγγύησης 

         Ο χρόνος εγγύησης λειτουργικής και μηχανικής ανοχής και χρήσης των υπό επισκευή και συντήρηση

μηχανημάτων, θα ανέρχεται κατά ελάχιστον στο χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών. 

         Οποιοδήποτε ελάττωμα ή κακοτεχνία παρουσιαστεί μέσα στο χρονικό διάστημα των  έξι (6) μηνών,

σύμφωνα  με  την  κατασκευαστική  εγγύηση  των  συγκεκριμένων  ανταλλακτικών  ειδών  και  αναλωσίμων

εξαρτημάτων, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ή αστοχία υλικού καθώς και σε μη φυσιολογική - κατά τις οδηγίες

του κατασκευαστή - φθορά ή δυσλειτουργία θα πρέπει να καλύπτεται με την όσο το δυνατόν γρηγορότερη

αντικατάσταση του με την ταυτόχρονη παροχή εργασίας, δίχως οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του Δήμου

έπειτα  από  τη  σχετική  ειδοποίηση  και  ενημέρωση  του  αρμόδιου  Τμήματος  Συντήρησης  Οχημάτων  της

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

  ΑΡΘΡΟ 4ο  
  Τόπος επισκευής

       Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων που δε δύναται να πραγματοποιηθούν επί τόπου,

θα μεταφέρονται στον επισκευαστικό χώρο του αναδόχου, η παραλαβή των οποίων και η μετά το πέρας των

εργασιών παράδοση, θα επιβαρύνει - λειτουργικά και οικονομικά - τον ίδιο τον ανάδοχο  καθώς και η ασφάλεια

των μεταφερόμενων μηχανημάτων καθ΄όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους από και προς τα αμαξοστάσια της

υπηρεσίας του Δήμου που εδρεύουν στις ακόλουθες διευθύνσεις : 

 Αγίας Άννης 19, τ.κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής, 

   (τηλέφωνο επικοινωνίας:  2104254347, 2104254343), 

 Ποταμού 1, τ.κ. 181 22, Νεάπολη Νίκαιας Αττικής,   

   (τηλέφωνο επικοινωνίας:  2104962900, 2104955611).

        Ο χρόνος πραγματοποίησης των εργασιών – συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου παραλαβής και

παράδοσης των μηχανημάτων – δε θα ξεπερνά τις δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 

         Εάν κατά την παραλαβή των επισκευαζόμενων μηχανημάτων διαπιστωθεί απόκλιση από τις προβλεπόμενες

εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης ως προς συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας, το είδος, την

κατάσταση  και  την  καταλληλότητα  των  ανταλλακτικών  αλλά  και  τη  συμβατότητα  των  αναλωσίμων

εξαρτημάτων, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την επιδιόρθωση των επισκευαστικών αστοχιών και

την επ΄αόριστο αναστολή πληρωμής, μέχρι την οριστική και εύστοχη ολοκλήρωση των επιδιορθώσεων που

απαιτούνται.

                                                                                     

                                            

                                                          

                               Τμ/ρχης                                                                                    Η Δ/ντρια                                           
                  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                       
                                               
        

                                          

         

                                                                      
                      Ευαγγελία Ιωαννίδου                                                              Χριστίνα Γιαννουλάκη                                  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                          

   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    

   ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

   Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          

   ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                      

   Tαχ. δ/νση: Ποταμού 1                  

   Τ.κ. 181 22 , Νίκαια Αττικής            

   Πληροφορίες: Ευαγγελία Ιωαννίδου                   

   2104962900 (εσωτ. 3) ,  2104950785

             e-mail : tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr

                                                                                  
                 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α
/
Α

 ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1
πλυστικό μηχάνημα

υψηλής πίεσης

KARCHER HDS12/18-4S

έλεγχος λειτουργικής

κατάστασης και

χρήσης, τακτική

συντήρηση κινητήρα

μηχανήματος

Ποταμού 1, Νεάπολη Νίκαιας

Αττικής
880,27 €

2 πλυστικό μηχάνημα

υψηλής πίεσης 

ΚARCHER HDS12/18-4S

δυσλειτουργία

λέβητα, έλεγχος

λειτουργικής

κατάστασης και

χρήσης,  τακτική

συντήρηση κινητήρα

μηχανήματος

Αγίας Άννης 19, Άγιος Ιωάννης

Ρέντης Αττικής

950,38 €

          
                                  ΣΥΝΟΛΟ
  

      1.830,65 €

        
                                ΦΠΑ 24%          439,36 €

                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
     2.270,01 €

                                                                                                                                                              

                                                                                      
                               Τμ/ρχης                                                                                     Η Δ/ντρια                                          
                  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                       
                                                       

                                  

                                                                                    
                      Ευαγγελία Ιωαννίδου                                                               Χριστίνα Γιαννουλάκη                                 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                          

   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    

   ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

   Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          

   ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                      

   Tαχ. δ/νση: Ποταμού 1                  

   Τ.κ. 181 22 , Νίκαια Αττικής            

   Πληροφορίες: Ευαγγελία Ιωαννίδου                   

   2104962900 (εσωτ. 3) ,  2104950785

e-mail : tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr                                                                   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

CPV:50530000-9

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

                                          προϋπολογισμός :  # 2.270,01 €
                                                 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

                                                                      αριθ. πρωτ. :    28354/ 31-07-2020
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