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Θεσσαλονίκη,  5  Μαΐου  2020
Αρ.Πρωτ. :156081(3965) 

Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο

                                                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                    

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατ' άρθρο 118 Ν.4412/2016 της παροχής
υπηρεσιών:“Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, επανέλεγχος & έκδοση κάρτας καυσαερίων των υπηρεσιακών
οχημάτων των υπηρεσιών της έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος
2020”

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ )» όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  και  συγκεκριμένα το  άρθρο 118 για  την  απευθείας
ανάθεση 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014)

3. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012
(ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» , άρθρο 1
και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014)

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α'  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Τις διατάξεις  του Ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

7. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει



8. Το Π.Δ. 80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-2016)

9. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

10. Την  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  αριθμ.57654/22-5-2017  (ΦΕΚ  1781/Β΄/23.5.2017)
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-
12-2010),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθμ.  81320  &  77909  Αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ΄ Β΄/30-12-2016)

12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών − Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
με Αριθμ. 8913/1089/19-02-13 (ΦΕΚ 501 Β/5-3-2013) Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα
Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των
διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους.

13.Την αριθμ. 25/6-4-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΜΒ7ΛΛ-6ΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης
προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών έτους 2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

14. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 άρθρο 5, παράγραφος 19 «Στις περιφέρειες, ως “αρμόδια υπηρεσία” κατά την έννοια
υης παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ,
νοείται ο περιφερειάρχης και σε άλλη περίπτωση η οικονομική επιτροπή»  (Φ.Ε.Κ. 134 / Α΄/09-08-2019)

15.  Την  αριθμ.οικ.598788(8065)/25-09-2019  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  με  θέμα  “Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων σε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3746/Β΄/10-10-
2019)

16.Την  αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.2482/3-9-2019  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών και  ανάθεση  τομέων ευθύνης  στους  Θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας”(ΦΕΚ  708/Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019)  και  την  αριθμ.οικ.570607(7712)/12-09-2019  Απόφαση  Περιφερειάρχη
Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” (ΦΕΚ
3475/Β΄/16-9-2019)

17. Την αριθμ. 202/11-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. περί  ''Ψήφισης προϋπολογισμού και
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2020'.

18.  Το  με  αριθμ.  πρωτ.  618943(8429)/03-10-2019  πρωτογενές  αίτημα  του  Τμήματος  Διοικητικής  Υποστήριξης  και
Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας 

19. Το με αριθμ. Πρωτ. 5218(72),4959(60)/08-01-2020 αίτημα του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας της
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας με συνημμένο πίνακα οχημάτων

20. Την  με  αρ.  Πρωτ.619268(14100)/02-01-2020  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑ:6ΞΓΑ7ΛΛ-ΨΞΟ,
ΑΔΑΜ:20REQ006128130 και A/A 289 του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. –
Κ.Α.Ε. 02.21.00.721.0899.α.01- Λοιπές ειδικές αμοιβές-002486-7 (καταχωρήθηκε με α/α 114 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της  Διεύθυνσης Οικονομικού
Π.Κ.Μ.).

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για
την  παροχή  υπηρεσιών:  “Τεχνικός  έλεγχος  ΚΤΕΟ,  επανέλεγχος  &  έκδοση  κάρτας  καυσαερίων  των
υπηρεσιακών οχημάτων των υπηρεσιών της έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το
έτος 2020”

Κριτήριο  αξιολόγησης  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  απευθείας  ανάθεσης  ανέρχεται  στο  πόσο  των  3.000,00€  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%  (2.419,35€  ευρώ  άνευ  Φ.Π.Α.),  εκ  των  οποίων  το  ποσό  των  2.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (1.612,90€ ευρώ άνευ Φ.Π.Α) αφορά την διενέργεια  τεχνικού ελέγχου



ΚΤΕΟ, επανελέγχου & έκδοσης κάρτας καυσαερίων των υπηρεσιακών οχημάτων των υπηρεσιών της έδρας
και  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  για  το  έτος  2020  του  ΠΙΝΑΚΑ  Ι και  το  ποσό  των

1.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24% (806,45€  ευρώ  άνευ  Φ.Π.Α.)  αφορά δικαίωμα
προαίρεσης.
Τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν ιδίως οχήματα τα οποία έχουν υποχρέωση τεχνικού ελέγχου εντός τους έτους,
απαιτείται όμως η προηγούμενη επισκευή τους καθώς βρίσκονται σε ακινησία, καθώς και τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου (π.χ. εκπρόθεσμη προσέλευση οχήματος)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Προτίθεται  να  προβεί  σε  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης  (άρθρο  118  του  ν.4412/2016)  με  κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει  της  τιμής

(χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), Επανέλεγχο  & της έκδοσης κάρτας

καυσαερίων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων των υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2020 (CPV: 71631200-2-Υπηρεσίες Τεχνικού

Ελέγχου αυτοκινήτων)

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  ανάθεσης  ανέρχεται  στο  πόσο  των  3.000,00€  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%  (2.419,35€  ευρώ  άνευ  Φ.Π.Α.)  εκ  των  οποίων  το  ποσό  των  2.000,00€

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  (1.612,90€  ευρώ  άνευ  Φ.Π.Α)  αφορά  την  διενέργεια   τεχνικού  ελέγχου  ΚΤΕΟ,

επανελέγχου  &  έκδοσης  κάρτας  καυσαερίων  των  υπηρεσιακών  οχημάτων  των  υπηρεσιών της  έδρας  και  της

Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  για  το  έτος  2020  του  ΠΙΝΑΚΑ  Ι και  το  ποσό  των  1.000,00€

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24% (806,45€  ευρώ  άνευ  Φ.Π.Α.)  αφορά δικαίωμα  προαίρεσης,  η  οποία  έχει

δεσμευτεί με την αριθμ.619268(14100)/02-01-2020 ΑΔΑ:6ΞΓΑ7ΛΛ-ΨΞΟ, ΑΔΑΜ:20REQ006128130 A/A 289 Απόφαση

Ανάληψης  Υποχρέωσης  κατόπιν  του  618943(8429)/03-10-2019  πρωτογενούς  αιτήματος  του  Τμήματος  Διοικητικής

Υποστήριξης και Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας 

Τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν ιδίως οχήματα τα οποία έχουν υποχρέωση τεχνικού ελέγχου εντός τους

έτους,  απαιτείται  όμως  η  προηγούμενη επισκευή  τους  καθώς  βρίσκονται  σε  ακινησία,  καθώς  και  τυχόν

πρόσθετες επιβαρύνσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου (π.χ. εκπρόθεσμη προσέλευση

οχήματος)

                                                      

                                                       

Αντικείμενο του έργου είναι ο Τεχνικός Έλεγχος (ΚΤΕΟ), ο  επανέλεγχος και η έκδοση κάρτας

καυσαερίων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων των υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας Κεντρι-

κής Μακεδονίας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2020, σύμφωνα με

τον παρακάτω πίνακα:



ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Π.Κ.Μ. ΓΙΑ ΚΤΕΟ 2020

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟ-
ΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
(επιβατικό, φορτηγό
< 3,5 τ, φορτηγό έως
10 τ, φορτηγό >12 τ, 
κλπ) ΛΗΞΗ ΚΤΕΟ

ΛΗΞΗ ΚΑΡΤΑΣ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

1 ΚΗΙ 2800 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 18/4/2020  
2 ΚΗΙ 7771 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   30/5/2020
3 ΚΗΗ 2040 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 30/5/2020  
4 ΚΗΗ 2042 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1/6/2020  
5 ΚΗΟ 8775 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 18/4/2020  
6 ΚΗΗ 2037 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 29/5/2020  
7 ΚΗΟ 8770 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2/8/2020  
8 ΚΗΙ 6881 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   2/7/2020
9 ΚΗΟ 8613 ΦΟΡΤΗΓΟ <3,5Τ   6/6/2020

10 ΚΗΟ 8772 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   22/8/2020
11 ΚΗΙ 7842 ΦΟΡΤΗΓΟ <3,5Τ   20/5/2020
12 ΚΗΟ 8614 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14/6/2020  
13 ΚΗΟ 8766 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5/6/2020  
14 ΚΗΟ 8767 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   25/7/2020
15 ΚΗΙ 6880 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   15/7/2020
16 ΚΗΗ 2036 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4/6/2020  
17 ΚΗΟ 8628 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2/11/2020  
18 ΚΗΗ 3483 ΦΟΡΤΗΓΟ <3,5Τ 7/5/2020  
19 ΚΗΙ 6900 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   23/5/2020
20 ΚΗΗ 2038 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 21/5/2020  
21 ΚΗΟ 8769 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   18/6/2020
22 ΚΗΗ 2039 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2/7/2020  
23 ΚΗΗ 2034 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   26/2/2020
24 ΚΗΗ 2041 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8/6/2020  
25 ΚΗΟ 8953 ΦΟΡΤΗΓΟ <3,5Τ   31/5/2020
26 ΚΗΙ 4759 ΦΟΡΤΗΓΟ >12Τ 21/5/2020  
27 ΚΗΗ 3522 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 28/11/2020  
28 ΚΗΙ 3412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   13/9/2020
29 ΚΗΙ 7861 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ - 15/2/2020
30 ΚΗΙ 3879 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   16/7/2020
31 ΚΗΗ 1965 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   4/10/2020
32 ΚΗΟ 8951 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   7/10/2020
33 ΚΗΙ 7207 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   10/10/2020
34 ΚΗΙ 7843 ΦΟΡΤΗΓΟ <3,5Τ   10/10/2020
35 ΚΗΟ 8779 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   11/12/2020
36 ΚΗΗ 2097 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   17/12/2020
37 ΚΗΗ 2092 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   20/12/2020
38 ΚΗΗ 2095 ΦΟΡΤΗΓΟ <3,5Τ   31/12/2020
39 ΚΗΟ 8629 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   9/12/2020



ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

1
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΗ 1998    

2
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΗ 1997    

3
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΗ 2090    

4
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΗ 1995    

5
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΗ 1996    

6
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΗ 1999    

7
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΙ 7815    

8
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΟ 8959    

9
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΟ 8771    

10
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΟ 8615    

11

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑ ΚΤΕΟ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΟ 8880    

12
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΗ 2035    

13
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΟ 8929    

14
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΙ 6812    

15
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΟ 8774    

16
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΟ 8778    

17

ΚΙΝΗΤΗ ΚΤΕΟ-
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΟ 8956    

18
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΝΚΗ 999    

19
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΟ 8958    

20
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΟ 8952    

21
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΗ3523    

22
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΗΗ 3522    



              

                                                             2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει ετήσια διάρκεια (12 μήνες) από την υπογραφή της.

                                                                   3.ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την  Επιτροπή Παραλαβής των αρμόδιων Διευθύνσεων της
Π.Κ.Μ. που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.
Η Επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

                                                                4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ή

το περιεχόμενο της δράσης και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με τα

οριζόμενα στα  άρθρα 132 και 201 του  Ν.4412/2016.

                                                                 

                                                              5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (2.419,35€

ευρώ άνευ Φ.Π.Α.), εκ των οποίων το ποσό των 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (1.612,90€ ευρώ

άνευ Φ.Π.Α) αφορά την διενέργεια  τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, επανελέγχου & έκδοσης κάρτας καυσαερίων των

υπηρεσιακών οχημάτων των υπηρεσιών της έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος

2020 του ΠΙΝΑΚΑ Ι και το ποσό των  1.000,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (806,45€ ευρώ άνευ

Φ.Π.Α.) αφορά δικαίωμα προαίρεσης.

  
        
                

6.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών  θα γίνει   τμηματικά   με την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων  

Η Πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση του πρωτοκόλλου  ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής

από την Επιτροπή  Παρακολούθησης και παραλαβής των αρμόδιων Διευθύνσεων και των απαραίτητων δικαιο-

λογητικών, παραστατικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποι -

ηθούν  οι νόμιμες  κρατήσεις.

Ο  Ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  κάθε  νόμιμη  ασφαλιστική  εισφορά  και  κράτηση  υπέρ  νομικών  προσώπων  ή  άλλων

Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα

γίνονται  δεκτές  άνευ  της  εκ  μέρους  του  καταθέσεως  των  αντίστοιχων  παραστατικών  στοιχείων  και  εγγράφων

(τιμολόγια,  αποδείξεις,  πιστοποιητικά κλπ.)  που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,  ασφαλιστικών εισφορών και

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3


λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά

τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.         

Για  όλες  τις  πληρωμές  θα  εκδίδονται  τα  απαραίτητα  νόμιμα  παραστατικά  -  δικαιολογητικά  (άρθρο  200,  παρ.5

Ν.4412/2016). Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή

άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των

αντίστοιχων  παραστατικών  στοιχείων  και  εγγράφων (τιμολόγια,  αποδείξεις,  πιστοποιητικά  κλπ.)  που  αφορούν  στην

εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ιδίως βαρύνεται:

-Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά

υπέρ ΟΓΑ.

-κράτησης ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται

(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

-κράτησης ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή  στο όνομα

και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου

36 του ν. 4412/2016.

- παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των αγαθών και παρακράτηση φόρου 8% επί της  καθαρής

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 του Ν.4172/2013) 

-Επιπρόσθετα επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (άρθρο 350

παρ. 3 του ν. 4412/2016). Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, κα-

θώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό

της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα

ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ενώσεις  ή  κοινοπραξίες  αυτών  που  υποβάλλουν  κοινή

προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για

τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η

σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.



8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να είναι  δακτυλογραφημένες, να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική

γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

   Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και

τα  στοιχεία  επικοινωνίας  (ταχυδρομική  διεύθυνση,  τηλέφωνο,  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  του

διαγωνιζομένου) καθώς επίσης και να φέρει την ένδειξη: “Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, επανέλεγχος & έκδοση

κάρτας  καυσαερίων  των  υπηρεσιακών  οχημάτων  των  υπηρεσιών  της  έδρας  και  της

Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης για  το  έτος  2020”  και  να περιλαμβάνει  τους  ακόλουθους

ανεξάρτητους (2) δύο υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους: 

 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»   (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ), ο οποίος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου, πρέπει να περιλαμβάνεται μόνο  το εξής:     

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου

του προσφέροντος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.-Τμήμα Προμηθειών, στην

οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ,  όπου δηλώνονται τα

κάτωθι:

 

i. ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες  από την επόμενη της

ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών και  ότι  έλαβε γνώση και  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα όλους τους

όρους  της  "Αριθμ.156081(3965)/05-05-2019 Πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  :  “Τεχνικός

έλεγχος  ΚΤΕΟ,  επανέλεγχος  &  έκδοση  κάρτας  καυσαερίων  των  υπηρεσιακών  οχημάτων των

υπηρεσιών της έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2020”

ii. ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο, από όπου θα προκύπτει η επαγγελματική του δραστηριότητα και

να δηλώνεται υποχρεωτικά ποιο επιμελητήριο είναι εγγεγραμμένος 

iii.ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

σχετικά  με  τα  εξής  αδικήματα:  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Σημειώνεται σε ό,τι αφορά το  ποινικό μητρώο,  ότι η υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται ΜΟΝΟ από τον νόμιμο εκπρόσωπο

της συμμετέχουσας εταιρίας, αλλά θα αφορά-θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σχετική ποινική καταδίκη με αμετάκλητη

απόφαση για όλους τους υπόχρεους για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ.1 του Ν.4412/2016, ήτοι:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), για όλους τους

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

iv. ότι  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τελεί  υπό

αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού



συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

v. ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος καθώς και να δηλώνονται οι οργανισμοί  κοινωνικής ασφάλισης

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης).

     Vi. :  Άδεια λειτουργίας ΚΤΕΟ Οχημάτων και Βαρέων Οχημάτων εν ισχύ

   

Σημειώνεται ότι για το (ii) ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο, από όπου θα προκύπτει η επαγγελματική του

δραστηριότητα και (vi) ότι διαθέτει Άδεια λειτουργίας ΚΤΕΟ Οχημάτων και Βαρέων Οχημάτων εν ισχύ     π  ου   δηλώθηκαν

με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση, θα ζητηθεί η προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από

τον προσωρινό ανάδοχο, μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών,

προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης:

  

1) Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο εκδίδεται από το οικείο Επιμελη-

τήριο και

2) Άδεια λειτουργίας ΚΤΕΟ Οχημάτων και Βαρέων Οχημάτων εν ισχύ

Β. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ),   ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος   

Ο  υποφάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  περιλαμβάνει  συμπληρωμένο  τον  παρακάτω  πίνακα-υπόδειγμα

οικονομικής  προσφοράς,  ο  οποίος  περιλαμβάνεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος 

Η οικονομική προσφορά θα γίνει χωριστά για το κάθε όχημα με τιμές άνευ και συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α.. Οι τιμές αυτές, στη συνέχεια θα αθροίζονται σε μια τελική τιμή άνευ και συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α., η οποία ορίζεται ως τιμή προσφοράς για το σύνολο του έργου.

Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (άνευ και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Προσφορά που θα υπερβαίνει  την προϋπολογισθείσα δαπάνη των 2  .000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανο  -  

μένου Φ.Π.Α. 24%   (1.612,90€ ευρώ άνευ Φ.Π.Α),      απορρίπτεται ως απαράδεκτη  .

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην

προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Δεκτές γίνονται οι οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται για το σύνολο των οχημάτων.  Ο υποψήφιος

ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα

σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από

την  παρούσα,  επιβαρύνουν  τον  Ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να  έχουν  συνυπολογισθεί  στην  προσφορά  του,  η  οποία

υπογράφεται από τον προσφέροντα και περιλαμβάνει συνολικά το κόστος υλοποίησης του έργου με την αμοιβή του

Αναδόχου  και  θα  εμπεριέχει  το  κόστος  για  την  αμοιβή  και  τις  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  προσωπικού  του,

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.



Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών  δύνανται  να  ζητηθούν εγγράφως οι  όποιες  πρόσθετες

διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή μη

της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς. 

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 180 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας

διενέργειας του διαγωνισμού.                                              

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των

λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

                                       9.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016)  για

το σύνολο των οχημάτων όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Παράρτημα Ι –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφο-

ράς. 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς το ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών
προσφορών» όπου και θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές με φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προ-
σφέρων τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου      , ο οποίος και καλείται να προσκομίσει τα απαιτούμενα Δικαιο-
λογητικά (αποδεικτικά μέσα άρθρου 80 του Ν.4412/2016), πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης όπως αναφέρονται
στο άρθ  ρο 8 τ  ης παρού  σας.  

11.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά

(με  συστημένη  επιστολή),  μέσω εταιρίας  ταχυμεταφορών  (courier),  ή  με  κάθε  πρόσφορο  μέσω όπως  ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο     στο   E-mail:P.Kontzinos@pkm.gov.gr   (χωρίς να απαιτείται να είναι σφραγισμένη (  ΕΑΑΔΗΣΥ:Κατευθυντήρια  

οδηγία 24 ΑΔΑ:ΨΟΗ0ΟΤΒ-ΦΔ7  )   μέχρι τις 11-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσ/νίκη.  Αποδεκτές είναι οι προσφορές που

έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του

διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  δημόσια στις  12-05-2020, ημέρα Τρίτη και  ώρα

12:00 μ.μ. με την συνδρομή εφόσον χρειαστεί υπαλλήλων του  Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και  Μέριμνας της

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας (Π.Κ.Μ)

 Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα

αναφερόμενα στο παρόν. 

Για περαιτέρω πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : 
Για το προς ανάθεση έργο: στα τηλ.2313 – 319171 (κα Π.Βαφειάδου για τεχνικά θέματα που αφορούν τις τεχνικές



προδιαγραφές του έργου) 
Για λοιπά θέματα: στο τηλ. 2313 319136 Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. 
 

                                                                                            Με Εντολή Π.Κ.Μ.
                                                                                                    Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

                            

                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                           

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                           

                                                                                                                  
Ο/Η …………………………………………………………………………………καταθέτω την  οικονομική προσφορά  ,  αποδεχόμενη/ος
πλήρως τους όρους  και τις εργασίες και τα δικαιολογητικά   που περιγράφονται στην με Αρ.Πρωτ:156081/3965/05-05-

2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών:“Τεχνικός έλεγχος
ΚΤΕΟ, επανέλεγχος & έκδοση κάρτας καυσαερίων των υπηρεσιακών οχημάτων των υπηρεσιών
της έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας  Θεσσαλονίκης για το έτος 2020” για  ένα  έτος   με
κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της τιμής (CPV: 716912000-2 Υπηρεσίες
τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων προϋπολογισμού  2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (1.612,90€
ευρώ  άνευ  Φ.Π.Α)  αφορά  την  διενέργεια   τεχνικού  ελέγχου  ΚΤΕΟ,  επανελέγχου &  έκδοσης  κάρτας
καυσαερίων των υπηρεσιακών οχημάτων των υπηρεσιών της  έδρας  και  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης για το έτος 2020

                                        ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Π.Κ.Μ. ΓΙΑ ΚΤΕΟ 2020

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗ-
ΜΑΤΟΣ (επι-
βατικό, φορ-
τηγό < 3,5 τ, 
φορτηγό έως 
10 τ, φορτηγό 
>12 τ, κλπ)

ΛΗΞΗ 
ΚΤΕΟ

ΛΗΞΗ ΚΑΡΤΑΣ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.24%

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α 
24%

1 ΚΗΙ 2800 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 18/4/2020  
2 ΚΗΙ 7771 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   30/5/2020
3 ΚΗΗ 2040 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 30/5/2020  
4 ΚΗΗ 2042 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1/6/2020  
5 ΚΗΟ 8775 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 18/4/2020  
6 ΚΗΗ 2037 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 29/5/2020  
7 ΚΗΟ 8770 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2/8/2020  
8 ΚΗΙ 6881 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   2/7/2020

9 ΚΗΟ 8613
ΦΟΡΤΗΓΟ 
<3,5Τ   6/6/2020

10 ΚΗΟ 8772 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   22/8/2020

11 ΚΗΙ 7842
ΦΟΡΤΗΓΟ 
<3,5Τ   20/5/2020

12 ΚΗΟ 8614 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14/6/2020  
13 ΚΗΟ 8766 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5/6/2020  
14 ΚΗΟ 8767 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   25/7/2020
15 ΚΗΙ 6880 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   15/7/2020
16 ΚΗΗ 2036 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4/6/2020  
17 ΚΗΟ 8628 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2/11/2020  

18 ΚΗΗ 3483
ΦΟΡΤΗΓΟ 
<3,5Τ 7/5/2020  

19 ΚΗΙ 6900 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   23/5/2020



20 ΚΗΗ 2038 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 21/5/2020  
21 ΚΗΟ 8769 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   18/6/2020
22 ΚΗΗ 2039 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2/7/2020  
23 ΚΗΗ 2034 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   26/2/2020
24 ΚΗΗ 2041 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8/6/2020  

25 ΚΗΟ 8953
ΦΟΡΤΗΓΟ 
<3,5Τ   31/5/2020

26 ΚΗΙ 4759
ΦΟΡΤΗΓΟ 
>12Τ 21/5/2020  

27 ΚΗΗ 3522 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 28/11/2020  
28 ΚΗΙ 3412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   13/9/2020
29 ΚΗΙ 7861 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ - 15/2/2020
30 ΚΗΙ 3879 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   16/7/2020
31 ΚΗΗ 1965 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   4/10/2020
32 ΚΗΟ 8951 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   7/10/2020
33 ΚΗΙ 7207 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   10/10/2020

34 ΚΗΙ 7843
ΦΟΡΤΗΓΟ 
<3,5Τ   10/10/2020

35 ΚΗΟ 8779 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   11/12/2020
36 ΚΗΗ 2097 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   17/12/2020
37 ΚΗΗ 2092 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   20/12/2020

38 ΚΗΗ 2095
ΦΟΡΤΗΓΟ 
<3,5Τ   31/12/2020

39 ΚΗΟ 8629 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   9/12/2020

ΣΥΝΟΛΟ
         

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : Εκατόν Ογδόντα(180)
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΆΝΕΥ ΦΠΑ ( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ )  :…………………. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΆΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………...

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΠΑ 24% :………………………...

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ME ΦΠΑ ( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  : 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ME ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................
  Τόπος, ημερομηνία:   ………………………………………….. 

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα )
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