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ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 
Θεσσαλονίκη, 26 Νοεµβρίου 2018 

 
Αριθ. πρωτ.: 599787(14401) 

 
 
Ταχ. ∆/νση: 26ης 

Οκτωβρίου 64, Θεσ/νίκη ΤΚ 54629 
Ηλ. Ταχ. ∆/νσης: 
Ηλ. Ταχ. Τµήµατος: 
Πληροφορίες: 

danapt@pkm.gov.gr 
dempor@pkm.gov.gr 
Γούλας Αθανάσιος  

Τηλέφωνο: 2313330080 - 30 
Αρ. Τηλεοµοιοτυπίας: 
Ηλ. Ταχυδροµείο: 

2313330046 
a.goulas@pkm.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 
site@pkm.gov.gr  

 
 

 
ΘΕΜΑ: Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών 

για την προµήθεια υπηρεσιακού επιβατικού οχήµατος. 
 

Σχετ. α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 16/Γ/οικ.4932/26-06-2018 πρωτογενές αίτηµα µας (Α∆ΑΜ: 
18REQ003330434). 

β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 51389/15-10-2018 έγγραφο του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-
Εξαγωγών Θεσσαλονίκης.   

γ) Η µε αριθ. πρωτ. 320387(8595)/31-10-2018 α/α 3646 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης 
της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Κ.Μ. (Α∆Α: 6ΜΓΗ7ΛΛ-Η75, Α∆ΑΜ: 
18REQ003923720). 

δ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 549358(12937)/05-11-18 έγγραφο της Υπηρεσίας µας και την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 70073/ Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης (Α∆Α: 6Τ8ΝΟΡ1Υ-ΒΘΙ).    

ε) Το µε αρ. πρωτ. οικ.299563(1914)/18-7-17 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Π.Κ.Μ. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω α) έως και δ) σχετικών και σε εφαρµογή των διαλαµβανόµενων 
στο ε) σχετικό έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ, παρακαλούµε όπως το συντοµότερο 
δυνατό και για διάστηµα τουλάχιστον επτά (7) ηµερών δηµοσιοποιήσετε στο διαδικτυακό τόπο της 
Π.Κ.Μ. στην ενότητα Ενηµέρωση/Προκηρύξεις τις παρακάτω πληροφορίες που αφορούν την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών για την προµήθεια υπηρεσιακού 
επιβατικού οχήµατος. 

Τίτλος 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών για την προµήθεια υπηρεσιακού 
επιβατικού οχήµατος. 
 
 
Το Τµήµα Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ ανακοινώνει 
ότι προτίθεται να προβεί στην προµήθεια υπηρεσιακού επιβατικού οχήµατος µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).  
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α  ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1  Υπηρεσιακό επιβατικό όχηµα τύπου πολυµορφικό (MPV) ή µίνι βαν. 1 



 2 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΕΓΡΑΦΕΣ 

1. Γενικά. 
Α/Α  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.1  Τύπος οχήµατος: Πολυµορφικό (MPV) ή µίνι βαν µε χαµηλό ύψος φόρτωσης χώρου αποσκευών. 

   
1.2  Κυβισµός: Το ανώτερο έως 1400 cc. 

   

1.3  
Αριθµός επιβαινόντων/θυρών: Πεντα-θέσιο (5-θέσιο) / Πεντά-θυρο (5–θυρο). Επαρκείς χώροι 

για πέντε ενήλικές επιβαίνοντες. 
   

1.4  Χρώµα: Λευκό µε κίτρινη διαγράµµιση στα πρότυπα των κρατικών οχηµάτων. 
   

1.5  Είδος καυσίµου: Βενζινοκίνητο. 
   

1.6  

Χώρος αποσκευών: - Επίπεδο πάτωµα,  
- Ελάχιστη χωρητικότητα* επτακόσια (700) λίτρα,  
- Ελάχιστο ύψος εκατόν δέκα (110) cm,  
- Ελάχιστο πλάτος µεταξύ των θόλων των τροχών εκατόν δέκα (110) cm   

* Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών υπολογιζόµενη χωρίς ανάκληση οποιουδήποτε 
καθίσµατος δηλαδή µε τουλάχιστον 5 καθήµενους επιβάτες. 

   

1.7  
Εξοπλισµός: Κλιµατισµός (A/C) χώρου επιβαινόντων, προαιρετικά ραδιοκασετόφωνο, ηλεκτρικά 

παράθυρα/καθρέπτες, πλοηγός κλπ. 
   

1.8  

Κόστος: Το συνολικό κόστος του οχήµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαοκτώ χιλιάδες 
ευρώ (18.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

 
Σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών µε ισόποσο κόστος αγοράς η επιλογή θα πραγµατοποιηθεί 
λαµβάνοντας υπόψη τις προδιέγραφες του οχήµατος βάση της ακόλουθης κατάταξης σε σειρά 
βαρύτητας: Χώρος αποσκευών (χωρίς ανάκληση καθισµάτων*) > Κυβισµός µηχανής > 
Ιπποδύναµη > επιπρόσθετος εξοπλισµός οχήµατος (ραδιοκασετόφωνο, ηλεκτρικά παράθυρα, 
πλοηγός κλπ). 

   
2. Χρόνος – Τόπος παράδοσης. 
Α/Α  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
2.1  Τόπος παράδοσης: Κτίριο της Π.Κ.Μ. 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσ/νίκη. 

   
2.2  Χρόνος παράδοσης: Το αργότερο δύο (2) µήνες από την ανάθεση. 
 
3. Κατάθεση προσφορών. 

- Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπρόσωπος, ταχυδροµικά ή µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο το αργότερο έως τη ∆ευτέρα 03 ∆εκεµβρίου 2018 (03-12-2018) 14:00 µµ. 

- Ταχυδροµική διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 
ΜΕ Θεσσαλονίκης, Τµήµα Εµπορίου, 26ης Οκτωβρίου 64 (2ος όροφος), Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54629. 

- Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: dempor@pkm.gov.gr, a.goulas@pkm.gov.gr g.perakis@pkm.gov.gr 

- Περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2313330030 -059 -080. 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Με Εντολή Περιφερειάρχη 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 
 

α.α. 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
- Οικείος Φάκελος 

 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  
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