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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
  
            Ο Δήμος Αλίμου χρειάζεται άμεσα  και επειγόντως να προβεί σε εργασίες ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ του Δημοτικού 
μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας  ME 105851 καλαθοφόρου μάρκας IVECO κατόπιν έκτακτης 
βλάβης που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το συνεργείο του Δήμου, με τη διαδικασία ανάθεσης βάσει του Π.Δ. 
ΦΕΚ 489/Β/15-05-1975 , ΥΑ 4993/745/24-04-1975. 
 Οι αναγκαίες επισκευαστικές εργασίες  περιλαμβάνουν : 

• ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ, ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ- ΠΙΣΩ, ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ,ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ 

 Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την πλήρη αποκατάσταση των 
ανωτέρω. Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση της κατάστασης του μηχανήματος στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του Δήμου. 
            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν φάκελο προσφοράς εντός τριών εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία  ανάρτησης  της παρούσης  ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο ΚΗΜΔΗΣ και  έως ώρα  
13:00 . 
          H προσφορά της εταιρείας σας  μπορεί να κατατίθεται σε κλειστό φάκελο ή να αποστέλλεται ταχυδρομικά στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου  (Αριστοτέλους 53 στον Άλιμο, Ισόγειο) υπόψη Επιτροπής Ανάθεσης Επισκευών. 
         Ο φάκελος θα περιλαμβάνει : 

• Αποδεικτικά έγγραφα περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  του οικονομικού φορέα (κύριας και 
επικουρικής και για τον εργοδότη και για όλο το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό)  

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον διαχειριστή  της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που υποβάλλει 
την προσφορά 

• Άδεια λειτουργίας συνεργείου του οικονομικού φορέα που να βρίσκεται σε ισχύ με τις προβλέψεις της 
σχετικής νομοθεσίας  

• Οικονομική προσφορά με αναγραφόμενο το προσφερόμενο κόστος επισκευής (αριθμητικώς και ολογράφως ) 
των εργασιών και των απαραίτητων ανταλλακτικών για την πλήρη αποκατάσταση του οχήματος 

          Πληροφορίες και λοιπές διευκρινίσεις για την εν λόγω εργασία επισκευής  μπορείτε να λαμβάνετε σε εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου στα τηλέφωνα: 210-9810445, 778. 
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- Γρ. Δημάρχου 
-  Γρ. Γεν. Γραμματέα     
-  Δ.Π.       
-  Γρ. Κίνησης                                                          
-  Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών  
-  Τμ. Τ.Π.Ε. (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)                     ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 
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