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Θέµα:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τη διαδικασία του άρθρου 118 του 
ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση), για την παροχή υπηρεσίας: Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, 
επανέλεγχος & έκδοση κάρτας καυσαερίων υπηρεσιακών οχηµάτων των υπηρεσιών της 
έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ/νικης για το έτος 2019, προϋπολογισµού 
4.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και δικαίωµα προαίρεσης 2.000,00 
ευρώ» 

 

 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
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/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
3. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις”. 
5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 
διοίκηση Ενσωµάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/11-4-2012), άρθρο 6, παρ.7 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το ν.4257/2014 Επείγουσες Ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-4-
2014). 
7. Το Π.∆.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016). 
8. Το Π.∆.28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία. 
9. 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 ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων  (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 
10. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.∆. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 
226/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 81320 & 77909 Αποφάσεις του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ΄ Β΄/30-12-2016). 
11. Τη µε αριθµ. 151/2018 (Α∆Α: Ψ97Α7ΛΛ-ΖΤΙ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
περί έγκρισης 2ης τροποποίησης προγράµµατος προµηθειών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018. 
12. Την αριθµ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και 
στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους 
Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, των ∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, 
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Τµηµάτων/Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 
390/Β΄/10-2-2017) και την αριθµ.ΓΠΚΜ οικ.642/20-2-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 
“Παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τοµέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”(ΦΕΚ 102/  ΥΟ∆∆/16-3-2017), και την αριθµ. Γ.Π.Κ.Μ.οικ.844/26-03-2018 
Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί ορισµού Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεση τοµέων ευθύνης 
σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (Φ.Ε.Κ. 1266/Β’/10-04-2018). 
13. Τη µε αριθµ. 156/16-06-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
2142/Β΄/22-6-2017) περί µεταβίβασης αρµοδιότητας της απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συµβούλιο 
στην Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. 
14. Την αριθµ. πρωτ. 486491(12453)/24-10-2018 (Α∆Α ΩΖΚΛ7ΛΛ-ΠΓΣ) (Α∆ΑΜ: 18REQ003890696) Α/Α 3613 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 6.000,00€ στον προϋπολογισµό εξόδων του οικ. Έτους 2018 κατόπιν 
του 484198(5916)/02-10-2018 πρωτογενούς αιτήµατος της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας (Α∆ΑΜ: 18REQ003771543), όπως αυτή επανεκδόθηκε µε την αριθµ. 58115 (2484)/19-02-2019 (Α∆Α  
6ΟΝ∆7ΛΛ-1ΕΧ) Α/Α 1170 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
15. Το αριθµ. πρωτ. 536099(6806)/29-10-2018 έγγραφο της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας µε θέµα: «Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ, επανέλεγχος & έκδοση κάρτας καυσαερίων υπηρεσιακών 
οχηµάτων της Π.Κ.Μ., για το έτος 2019» µε συνηµµένο πίνακα οχηµάτων. 

 
 
                                                                  Ανακοινώνει ότι 
 

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) & της έκδοσης κάρτας 

καυσαερίων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων των υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2018. (CPV: 71631200-2, 

Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου) 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 4.000,00€ (τεσσάρων 

χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (3.225,81€ άνευ Φ.Π.Α.), πλέον δικαιωµάτων 

προαίρεσης 2.000,00 ευρώ η οποία έχει δεσµευτεί µε την αριθµ.486491(12453)/24-10-2018 (Α∆Α 

ΩΖΚΛ7ΛΛ-ΠΓΣ) (Α∆ΑΜ: 18REQ003890696) Α/Α 3613, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, κατόπιν του 

αριθµ.484198(5916)/02-10-2018 πρωτογενούς αιτήµατος της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και 

∆ιαχείρισης Ποιότητας (Α∆ΑΜ: 18REQ003771543), όπως αυτή επανεκδόθηκε µε την αριθµ. 58115 

(2484)/19-02-2019 (Α∆Α  6ΟΝ∆7ΛΛ-1ΕΧ) Α/Α 1170 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

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) 

∆ιάρκεια Σύµβασης: 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Αντικείµενο του έργου είναι ο Τεχνικός Έλεγχος (ΚΤΕΟ) και η έκδοση κάρτας καυσαερίων των 

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

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2019, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
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2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές θα είναι σε δύο (2) αντίτυπα το καθένα εκ των οποίων θα βρίσκεται µέσα σε ενιαίο 

σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει: 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Άρθρο 3 

της παρούσας). 

Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς» (Άρθρο 4 της παρούσας) 

 

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς – ∆εν απαιτείται.  

 
3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα 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 ∆ηµοσίων 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 Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ. 

 

Τα κάτωθι θα περιλαµβάνονται στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών του υποψηφίου : 

1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία διενέργειας 

της διαδικασίας ανάθεσης , στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί  για τα παραπτώµατα  

της παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.  

(Ειδικότερα, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα το απόσπασµα ποινικού µητρώου πρέπει να 

προσκοµίζεται για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.)]   

Σηµειώνεται ότι εάν η προσκόµιση Αποσπάσµατος Ποινικού Μητρώου εντός της οριζόµενης µε την 

παρούσα πρόσκληση καταληκτικής προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή, 

µπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 µε υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου, 

όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό τις εν λόγω καταστάσεις και στη συνέχεια θα 

πρέπει να προσκοµισθεί το/α Ποινικό/α Μητρώο/α (το αργότερο προ της υπογραφής της σύµβασης). 

2) Πιστοποιητικό ότι είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου εν ισχύ. 

3) Άδεια λειτουργίας ΚΤΕΟ Οχηµάτων και Βαρέων Οχηµάτων εν ισχύ 

4) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος δεσµεύεται για την προσφορά του για 

180 ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης και αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης. 

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία µπορούν να προσκοµιστούν σε απλά ευκρινή αντίγραφα και 

όχι επικυρωµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014, άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. 

Α’/26-03-2014). 
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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 4.000,00€ µε ΦΠΑ 

24% 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. 

 

5 . ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Με το άνοιγµα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως 

προς τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής θα συνεχίσουν µε το άνοιγµα των «Οικονοµικών προσφορών», οι 

οποίες και θα αξιολογηθούν. 

Ως τελικός ανάδοχος θα αναδειχθεί ο ανάδοχος του οποίου η οικονοµική προσφορά είναι η 

χαµηλότερη στο σύνολό της.  

 
6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο 

µέχρι την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 µ.µ. στα γραφεία του Τµήµατος 

Προµηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσ/νίκη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ίδια µέρα δηµόσια από τη διενεργούσα τη 

διαδικασία της ανάθεσης υπηρεσία στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών παρουσία των 

προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους (εφόσον το επιθυµούν), την 

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30 π.µ. . 

Οι προσφορές δεσµεύουν τους υποψηφίους για 180 ηµέρες από την εποµένη της 

διενέργειας της εν λόγω διαδικασίας. 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 

2313 – 319.143 (για θέµατα που αφορούν στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και 2313 –

319171 (για τεχνικά θέµατα). 

 
                                                                                              Με εντολή Π.Κ.Μ. 

                                                                                       Ο Αν. Προϊστάµενος της ∆/νσης 

 

                                                                            Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου 
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