
 1
 

   

                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη      27  Ιουλίου   2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.396349(1930) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.  
YΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. ∆/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς: 
Ταχ. Κώδικας : 60132  
Πληροφορίες : Αργύρη Αλίκη  
Τηλέφωνο  : 2351 351 236  
Fax : 2351 351 221  
email : a.argiri@pieria.pkm.gov.gr 

 
  

Κάθε ενδιαφερόµενο  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. 

 (CPVS : 50112000-3  & 34300000-0 )  

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» και ιδίως τα άρθρα 233, 235, 328 του βιβλίου ΙΙ «Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών πρώην εξαιρουµένων τοµέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του π.δ.133/2010 «Οργανισµός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε µε τις αρίθµ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016) 

4. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” 

5. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016) 

6. Τις διατάξεις του ν.4071/12 (ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨ 

7. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”  

8. Τις διατάξεις του ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11) Ν.4013/2011 “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) 
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9. Την αρίθµ.57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης “Ρύθµιση 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης” (ΦΕΚ 1781 Β’) 

10. Τις διατάξεις του ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης ∆ιαδικασιών Προµηθειών ∆ηµοσίου” 

11. Της αριθµ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 (ΦΕΚ 708/Υ.Ο.∆.∆./2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισµός Αντιπεριφερειρχών και ανάθεση τοµέων ευθύνης στους Θεµατικούς 

Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας” 

12. Της αριθµ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Της αριθµ.οικ.602161(8148)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3745 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” 

14. Την αρίθµ.οικ.759268(4394)/24-12-2019 (ΦΕΚ 4781 Β’) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη  Πιερίας 

περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

15. Την αρίθµ.25/2020 (Αριθµ. Συνεδρίασης 4η/06-04-2020) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

Κεντρικής Μακεδονίας “Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών έτους 2020 της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (Α∆Α:Ω3ΜΒ7ΛΛ-6ΨΞ) 

16. Η αρ.πρ.οικ.291741(1535)/10-06-20 εισήγηση περί τροποποίησης του προγράµµατος εκτελεστέων 

προµηθειών της Π.Κ.Μ έτους 2020 ως προς τα ποσά των ΚΑΕ 0861 και 1321 

17. Το αρ.πρ.οικ. 310311(1590)/17-06-20 έγγραφο του Αν.Προϊσταµένου της Υποδιεύθυνσης 

Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων  περί διαπίστωσης αναγκών επισκευής υπηρεσιακών οχηµάτων 

της Π.Ε.Πιερίας για το 2020 προς την επιτροπή διαπίστωσης αναγκών προµήθειας ελαστικών και 

ανταλλακτικών, καθώς και επισκευής & συντήρησης αυτοκινήτων της Π.Ε. Πιερίας 

18. Το από 18-6-2020 πρακτικό της ως άνω Επιτροπής περί διαπίστωσης αναγκών προµήθειας 

ελαστικών και ανταλλακτικών, καθώς και επισκευής  και συντήρησης αυτοκινήτων της Π.Ε. Πιερίας, 

καθώς και το από 03-07-2020 συµπληρωµατικό πρακτικό. 

19. Το αριθµ. 316021(1621)/23-06-20 (20REQ006905058) πρωτογενές αίτηµα  έγκρισης  διάθεσης 

πίστωσης και απόφασης ανάληψης για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης και για την 

ανάθεση προµήθειας των απαιτούµενων ανταλλακτικών των υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε. 

Πιερίας για το έτος 2020. 

20. Την αριθµ. οικ.365784(1796)/10-7-20 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α:63227ΛΛ-ΖΤΤ) 

συνολικού ποσού  15.200,00 €,  η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής της Υποδ/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, µε α/α  2620 και βαρύνει τον Ε.Φ.04.721 τους ΚΑΕ:  1321.01 (προµήθειας ειδών 

συντήρησης και επισκευής  µεταφορικών µέσων ξηράς) &  0861.01 (υπηρεσιών επισκευής –

συντήρησης µεταφορικών µέσων ξηράς), οικονοµικού έτους 2020. (Α∆ΑΜ:20REQ07008523) 

21. Την ανάγκη  επισκευής και συντήρησης των υπηρεσιακών οχηµάτων  της Π.Ε. Πιερίας. 
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Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση και στην υπογραφή σύµβασης,  

προµήθειας ελαστικών και απαιτούµενων ανταλλακτικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών επισκευής 

– συντήρησης, τεσσάρων (4) υπηρεσιακών (επιβατικών) οχηµάτων της Π.Ε. Πιερίας  για το έτος 2020, 

µετά από συλλογή και αξιολόγηση  οικονοµικών προσφορών, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής και καλεί τους 

ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της παρούσας πρόσκλησης.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 04.721 και τους ΚΑΕ:  1321.01 (δαπάνη προµήθειας ειδών συντήρησης 

και επισκευής  µεταφορικών µέσων ξηράς) &   0861 .01 (δαπάνη υπηρεσιών επισκευής –συντήρησης 

µεταφορικών µέσων ξηράς), οικονοµικού έτους 2020. 

Τα προς προµήθεια είδη, καθώς και η παροχή υπηρεσιών κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς 

του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :  

34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους  

50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 

 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η απευθείας ανάθεση σύµβασης για την προµήθεια ελαστικών και 

απαιτούµενων ανταλλακτικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης, τεσσάρων 

(4) υπηρεσιακών (επιβατικών) οχηµάτων της Π.Ε. Πιερίας  για το έτος 2020, σύµφωνα: 

 

Α. µε τον κάτωθι πίνακα ανάλυσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης : 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 

(ΚΑΕ 1321) 

∆ΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΜΕ ΦΠΑ 
(ΚΑΕ 0861) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΗΙ 8251 2.700,00 800,00 3.500,00 

ΚΗΙ 4240 2.400,00 900,00 3.300,00 

ΚΗΗ 5336 1.200,00 500,00 1.700,00 

ΚΗΥ 7072 5.400,00 1.300,00 6.700,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΕ       
1321 & 0861 11.700,00 € 3.500,00 € 15.200,00 € 

 

Β. µε το από  18-6-20 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Αναγκών Προµήθειας Ελαστικών και 

Ανταλλακτικών, καθώς και Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων της Π.Ε. Πιερίας, η οποία µετά το 

αρ. πρωτ. 310311(1590)/17-6-2020 έγγραφο για έλεγχο υπηρεσιακών οχηµάτων του Πρ/νου της 

Υπο/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων  Πόρων και αφού εξέτασε µακροσκοπικά τα τέσσερα ανωτέρω 

υπηρεσιακά (επιβατικά) οχήµατα, διαπίστωσε την αναγκαιότητα επισκευής – συντήρησής τους, καθώς 

και της προµήθειας ανταλλακτικών, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες 
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Επισηµαίνεται ότι στο ανωτέρω πρακτικό, λόγω της φύσης της ανάθεσης, δεν γίνεται 

καθορισµός των ποσοτήτων των απαιτούµενων ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου η 

προσφορά των οικονοµικών φορέων θα υποβληθεί κατά την εκτίµησή τους: 

Α. για το σύνολο των απαιτούµενων ανταλλακτικών ανά όχηµα χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ 

Β. για το σύνολο των εργασιών ανά όχηµα χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ  

Γ. συνολικά για την προµήθεια και τις εργασίες ανά όχηµα χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ 

 

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: KHI 8251 SUZUKI ΤΖΙΠ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Περιγραφή απαιτούµενων ανταλλακτικών ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Φίλτρο αέρος  κινητήρα 1 τεµ 
Φίλτρο αέρος καµπίνας 1 τεµ 
Φίλτρο βενζίνης  1 τεµ 
Φίλτρο λαδιού  1 τεµ 
Λάδι CASTROL 10W/40 5lt 6 λίτρα 
Μπουζί  4 τεµ 
Υγρά φρένων 1 λίτρο 
Σασµάν 1 τεµ 
∆ίσκο πλατό 1 σετ 
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων 6 λίτρα 
Φρέον (αιρκοντίσιον) 500 ml 
Μάκτρα 3 τεµ 
Ρουλεµάν  εµπρόσθιων τροχών 2 τεµ 
Τακάκια µπρος  2 τεµ 
Ταµπούρα πίσω  2 τεµ 
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω – µπρος 1 µηχανισµός 
Χερούλι εσωτερικό πόρτας συνοδηγού  1 τεµ 

Ακρόµπαρα µπαλάκια  2 τεµ ακρόµπαρα  - 2 τεµ 
µπαλάκια 

Φανάρια µπροστά  2 τεµ  
Αισθητήρα λάµδα  1 τεµ 
Σετ ιµάντα χρονισµού – Κινητήρα  1 τεµ 
Ιµάντας  ∆υναµό   1 τεµ 
Ιµάντας  αιρκοντίσιον 1 τεµ 
Λάδι υδραυλικού Τιµονιού  2 λίτρα 
Ελαστικά (195/80 R15, 4 εποχών) 4 τεµ 
Μπαταρία 60 Ah 1  τεµ 

Εκτίµηση κόστους απαιτούµενων ανταλλακτικών µε ΦΠΑ 2.700,00 € 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Service  
Αντικατάσταση Ρουλεµάν  εµπρόσθιων τροχών 
Αντικατάσταση τακάκια - ταµπούρων 
Αντικατάσταση Ιµάντα Χρονισµού   
Επισκευή – αντικατάσταση κιβωτίου ταχυτήτων  
Ευθυγράµµιση  
Ηλεκτρονικός έλεγχος 
Ηλεκτρολογικός έλεγχος 

16 

    Εκτίµηση κόστους εργασιών µε ΦΠΑ 800,00€ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Αξία σε Ευρώ 

Σύνολο ανταλλακτικών 2.700,00 € 

Εργασίες Μηχανικού 800,00€ 

Γενικό σύνολο κόστους επισκευής µε ΦΠΑ 3.500,00 € 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: KHI 4240 SUZUKI ΤΖΙΠ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Περιγραφή απαιτούµενων ανταλλακτικών ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Φίλτρο αέρος  κινητήρα 1 τεµ 
Φίλτρο αέρος καµπίνας 1 τεµ 
Φίλτρο βενζίνης  1 τεµ 
Φίλτρο λαδιού  1 τεµ 
Λάδι CASTROL 10W/40 5lt 6 λίτρα 
Μπουζί  4 τεµ 
Υγρά φρένων 2 λίτρα 
Σασµάν διπλού διαφορικού  1 τεµ 
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων 6 λίτρα 
Φρέον (αιρκοντίσιον) 500 ml 
Μάκτρα 3 τεµ 
Τσιµούχα-Κάρτερ  1 τεµ 
Ρουλεµάν  εµπρόσθιων τροχών 2 τεµ 
Τακάκια µπρος  2 τεµ 
Αµορτισέρ µπρος – πίσω  4 τεµ 
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω 1 µηχανισµός 
Χερούλι εσωτερικό πόρτας οδηγού   1 τεµ 
Χερούλι εξωτερικού πορτ µπαγάζ  1 τεµ 
Ακρόµπαρα µπαλάκια  2 τεµ ακρόµπαρα  - 2 τεµ 

µπαλάκια 
Ταπετσαρία καθίσµατος οδηγού  1 τεµ 
Φανάρια µπροστά  2 τεµ 
Αισθητήρα λάµδα  1 τεµ 
Σετ ιµάντα χρονισµού – Κινητήρα  1 τεµ 
Ιµάντας  ∆υναµό   1 τεµ 
Ιµάντας  αιρκοντίσιον 1 τεµ 

       Λάδι υδραυλικού Τιµονιού  2 λίτρα 

Εκτίµηση κόστους απαιτούµενων ανταλλακτικών µε ΦΠΑ 2.400,00 € 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Service  
Αντικατάσταση ρουλεµάν  εµπρόσθιων τροχών 
Αντικατάσταση τακάκια - ταµπούρων 
Αντικατάσταση ιµάντα χρονισµού   
Επισκευή – αντικατάσταση κιβωτίου ταχυτήτων  
Ευθυγράµµιση  
Ηλεκτρονικός έλεγχος 

   Ηλεκτρολογικός έλεγχος 

18 

    Εκτίµηση κόστους εργασιών µε ΦΠΑ 900,00€ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Αξία σε Ευρώ 

Σύνολο ανταλλακτικών 2.400,00 € 

Εργασίες Μηχανικού 900,00€ 

Γενικό σύνολο κόστους επισκευής µε ΦΠΑ 3.300,00 € 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: KHH 5336 SUZUKI BALENO  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Περιγραφή απαιτούµενων ανταλλακτικών ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Φίλτρο λαδιού 1 τεµ 
Φίλτρο αέρος κινητήρα 1 τεµ 
Μπουζί ιριδίου 4 τεµ 
Λάδι µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων 4 λίτρα 
Φίλτρο καµπίνας 1 τεµ 
Λάδι κινητήρα  4 λίτρα 
Εµπρός προβολάκι και θόλος 1   τεµ  + 1 τεµ 
Υαλοκαθαριστήρας  ( πίσω ) µπράτσο 1 τεµ 
Υγρά φρένων – συµπλέκτη  2 λίτρα 
Φίλτρο αέρος κινητήρα 1 τεµ 
Τακάκια Πίσω 2 τεµ 
Ελαστικά (185/55 R16)  4 τεµ 

       Προφυλακτήρας πίσω 1 τεµ 
  

  

Εκτίµηση κόστους απαιτούµενων ανταλλακτικών µε ΦΠΑ 1.200,00 € 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αντικατάσταση λαδιών και φίλτρο  λαδιού κινητήρα  
Αντικατάσταση φίλτρου αέρος κινητήρα   
Αντικατάσταση φίλτρου καµπίνας 
Αντικατάσταση λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων 
Αντικατάσταση εµπρός προβολάκι αριστερό και θόλο 
Αντικατάσταση πίσω υαλοκαθαριστήρα 
Αντικατάσταση υγρών φρένων και υγρά συµπλέκτη 
Αντικατάσταση τακάκια πίσω 
Αντικατάσταση ελαστικών (4 τεµάχια)  

   Επισκευή προφυλακτήρα 
 

10 

    Εκτίµηση κόστους εργασιών µε ΦΠΑ 500,00€ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Αξία σε Ευρώ 

Σύνολο ανταλλακτικών 1.200,00 € 

Εργασίες Μηχανικού 500,00€ 

Γενικό σύνολο κόστους επισκευής µε ΦΠΑ 1.700,00 € 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: KHY 7072 MERCEDES 312D  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Περιγραφή απαιτούµενων ανταλλακτικών ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Φίλτρο αέρος  1 τεµ  
Φίλτρο πετρελαίου  1 τεµ 
Φίλτρο λαδιού  1 τεµ 
Λάδια 10W/40 6 λίτρα 10 λίτρα 
Ιµάντας δυναµό 1 τεµ 
Τροχαλία αδράνειας ιµάντα 1 τεµ 
Πίσω σιλανσιέ 1 τεµ 
Υπερπληρωτής ( τουρµπίνα ) 1 τεµ 
Ρελέ προθέρµανσης 1 τεµ 
Προθερµάνσεις 4 4 τεµ 
Τροχαλία στροφάλου 1 τεµ 
Ψυγείο καλοριφέρ 1 τεµ 
Αντιψυκτικό 6λίτρων 6 λίτρα 
Αντλία πετρελαίου υψηλής πίεσης 1 τεµ 
Αισθητήρας παλµών 1 τεµ 
Μετρητής µάζας αέρα 1 τεµ 
Βαλβίδα EGR 1 τεµ 
Σετ συµπλέκτη 1 τεµ 
Άνω αντλία συµπλέκτη 1 τεµ 
Ντίζες κιβωτίου ταχυτήτων + φλάτζες 1 σετ 

       Αντλία υποπίεσης πέδησης 1  τεµ 
  

Εκτίµηση κόστους απαιτούµενων ανταλλακτικών µε ΦΠΑ 5.400,00 € 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Service  
Ιµάντα δυναµό + τροχαλίας 
Πίσω σιλανσιέ 
Υπερπληρωτή + ρελέ µε αντιστάσεις προθερµάνσεων 
Τροχαλίας στροφάλου 
Προθερµάνσεων + ρελέ 
Ψυγείου καλοριφέρ 
Αντλίας υψηλής πίεσης 
Βαλβίδας EGR + µετρητή µάζας αέρος 
Σετ συµπλέκτη µε παρελκόµενα 
Αντλία υποπίεσης πέδησης 

 
Για εργασίες ελέγχου & ρύθµισης 

Ευθυγράµµιση εµπρόσθιου συστήµατος & ζυγοστάθµισης 
εµπρόσθιων τροχών 

 

26 

    Εκτίµηση κόστους εργασιών µε ΦΠΑ 1.300,00€ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Αξία σε Ευρώ 

Σύνολο ανταλλακτικών 5.400,00 € 

Εργασίες Μηχανικού 1.300,00€ 

Γενικό σύνολο κόστους επισκευής µε ΦΠΑ 6.700,00 € 
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Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που σχετίζονται µε 

την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων και όλους γενικά της σχετικούς κανονισµούς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που 

προκληθεί σε τρίτους από φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, ευθύνεται ο ίδιος σε 

οποιαδήποτε αποζηµίωση ή αποκατάσταση αυτής. 

 

2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

α) Τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά και αλλοδαπά), 

β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισµοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν  νόµιµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόµενα στις 

διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 

υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής µορφής, εάν της ανατεθεί 

η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας. 

 

   

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο φάκελο, ο 

οποίος πρέπει να είναι σφραγισµένος και να περιλαµβάνει τα κάτωθι: 

Α) Ξεχωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και στον οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνονται: 

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

1) ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι  έχουν 

καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

παιδική εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-

2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Σε περίπτωση που υπάρχει εις βάρος υποψηφίου οικονοµικού φορέα αµετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους παραπάνω λόγους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αποκλείσει τον 

οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή του στην παρούσα διαδικασία. 
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«Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.» 

2) Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόµου. 

3) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραµµένοι µέχρι τη λήξη 

της προθεσµίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόµου). 

4) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( 

κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του 

ανωτέρω νόµου)  

5) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

6) Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να 

αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων στις περιπτώσεις 2, 3 και 4 της ως άνω υποβληθείσας 

υπεύθυνης δήλωσης. 

Υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονοµικός 

φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση 

θα πρέπει να συνοδεύεται από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης της 

εταιρίας, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, 

κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του υποψηφίου οικονοµικού φορέα. 

Οι υποψήφιος οικονοµικοί φορείς µπορούν να παρασταθούν κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των 

οικονοµικών προσφορών, η οποία θα διεξαχθεί δηµόσια, µόνο µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένο 

εκπρόσωπο  τους. 

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

οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι:  

1. ∆ιαθέτουν άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας) συνεργείου οχηµάτων και κατάλληλα 

εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής – συντήρησης – µετασκευής - εκσυγχρονισµού των 

παραπάνω υπηρεσιακών οχηµάτων που θα αναλάβουν να εκτελέσουν. 

2. Αποδέχονται τον οποιοδήποτε έλεγχο στο συνεργείο τους από την αρµόδια Επιτροπή της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και αφορά είτε στον έλεγχο της εξέλιξης των εργασιών, είτε στον 

µακροσκοπικό έλεγχο της ποιότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών, όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι 

αναγκαίος αυτός. 

3.  ∆εν θα ενεργούν αυτοβούλως στην προµήθεια τυχόν απαιτουµένων ανταλλακτικών – µηχανισµών – 
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συγκροτηµάτων – υλικών που αφορούν τα Μέσα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, καθώς και στην 

αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση 

ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην επανασυναρµολόγηση των προς επισκευή 

µερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας και κατόπιν 

συνεννόησης µε αυτή. 

 

Β) Ξεχωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να δοθεί σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 

Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για την επισκευή και των τεσσάρων 

(4) υπηρεσιακών (επιβατικών) οχηµάτων. Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων οικονοµικός φορέας που 

υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για το 

συνολικό έργο της παρούσας πρόσκλησης (επισκευή τεσσάρων (4) υπηρεσιακών – επιβατικών οχηµάτων 

της ΠΕ Πιερίας). 

Ειδικά για την περίπτωση της αντικατάστασης ελαστικών σε συγκεκριµένα οχήµατα της ανωτέρω 

πρόσκλησης οι υποψήφιοι  οικονοµικοί φορείς µπορούν να συνεργάζονται µε κατάλληλο εξειδικευµένο 

συνεργείο ελαστικών γνωστοποιώντας  το όνοµα /επωνυµία αυτού. 

Η οικονοµική προσφορά δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το γενικό σύνολο κόστους 

επισκευής ανά όχηµα, καθώς και το γενικό σύνολο κόστους ανταλλακτικών και εργασιών µηχανικού, 

σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες του άρθρου 1 “ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ” 

Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 

οικονοµικών φορέων. 

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά 

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

προσφορά του. 

     Το ποσό της οικονοµικής προσφοράς δεν επιδέχεται καµίας αλλαγής. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες 

από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας της παρούσας διαδικασίας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

5.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 

Προσαρτήµατος Α΄ του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’)  

Επίσης στην περίπτωση  που η παρούσα σύµβαση αφορά την προµήθεια προϊόντων που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής του ν. 2939/2001,  ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της 

παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων 

ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 
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προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 

παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  

 

     6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, µε ποινή 

αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται 

σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: 

α)Εφόσον πρόκειται για δηµόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό 

την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Τέλος, δικαστική διαφορά ή κάθε άλλη διαφωνία που τυχόν ανακύψει, θα λύνεται από τον καθ’ ύλην 

αρµόδιο ∆ικαστήριο της Πιερίας, σύµφωνα µε το Ελληνικό Ουσιαστικό και ∆ικονοµικό ∆ίκαιο. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωµή θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασµό του αναδόχου  και µετά από το  πρωτόκολλο 

παραλαβής των παρεχόµενων υπηρεσιών και προµήθειας υλικών, το οποίο συντάσσεται από  την 

αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής για την εξόφληση  παρασχεθείσας εργασίας είναι: 

1.  Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες επισκευής συντήρησης. 

2.  Τιµολόγια Προµήθειας ανταλλακτικών  του αναδόχου για προµήθεια ανταλλακτικών . 

3. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωµή της δαπάνης. 

Η δαπάνη της υπό ανάθεσης σύµβασης θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό  εξόδων του Ε.Φ. 04.721 & τους 

ΚΑΕ 1321.01 &  0861.01 του οικονοµικού έτους 2020 της Π.Ε. Πιερίας  (Α∆Α:63227ΛΛ-ΖΤΤ) & Α∆ΑΜ: 

20REQ007008523).  

 

 

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις  31-07-20 ηµέρα  Παρασκευή  

και ώρα 9.00 π.µ 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που θα περιέχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται : 

α) είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών 

της Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

β) είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της 

Π.Ε. Πιερίας 
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Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν 

παραλαµβάνονται. 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης 

Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την  31-07-20  ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 09:30 π.µ.  

 

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς: 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας 

∆/νση Οικονοµικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων  

Τµήµα Προµηθειών 

Ταχ. ∆ιεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Συµµετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης προµήθειας ελαστικών και απαιτούµενων ανταλλακτικών, 

καθώς και την παροχή υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης, τεσσάρων (4) υπηρεσιακών (επιβατικών) 

οχηµάτων της Π.Ε. Πιερίας  για το έτος 2020. 

 

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

2351351236-338-245-246. 

 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη ∆ιαύγεια και το  δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής  

http://pieria.pkm.gov.gr. 

 
 
 
 

                                                                         Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ  
 
 
 

                                                                      ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την αριθµ............................................... (Α∆Α:........................) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

απευθείας ανάθεση σύµβασης για την προµήθεια ελαστικών και απαιτούµενων ανταλλακτικών, καθώς και 

την παροχή υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης, τεσσάρων (4) υπηρεσιακών (επιβατικών) οχηµάτων της 

Π.Ε. Πιερίας  για το έτος 2020: 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: KHI 8251 SUZUKI ΤΖΙΠ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Περιγραφή απαιτούµενων 
ανταλλακτικών 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΙ∆ΟΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Φίλτρο αέρος  κινητήρα 1 τεµ  
Φίλτρο αέρος καµπίνας 1 τεµ  
Φίλτρο βενζίνης  1 τεµ  
Φίλτρο λαδιού  1 τεµ  
Λάδι CASTROL 10W/40 5lt 6 λίτρα  
Μπουζί  4 τεµ  
Υγρά φρένων 1 λίτρο  
Σασµάν 1 τεµ  
∆ίσκο πλατό 1 σετ  
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων 6 λίτρα  
Φρέον (αιρκοντίσιον) 500 ml  
Μάκτρα 3 τεµ  
Ρουλεµάν  εµπρόσθιων τροχών 2 τεµ  
Τακάκια µπρος  2 τεµ  
Ταµπούρα πίσω  2 τεµ  
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω – µπρος 1 µηχανισµός  
Χερούλι εσωτερικό πόρτας συνοδηγού  1 τεµ  

Ακρόµπαρα µπαλάκια  2 τεµ ακρόµπαρα  - 2 
τεµ µπαλάκια 

 

Φανάρια µπροστά  2 τεµ  
Αισθητήρα λάµδα  1 τεµ  
Σετ ιµάντα χρονισµού – Κινητήρα  1 τεµ  
Ιµάντας  ∆υναµό   1 τεµ  
Ιµάντας  αιρκοντίσιον 1 τεµ  
Λάδι υδραυλικού Τιµονιού  2 λίτρα  
Ελαστικά (195/80 R15, 4 εποχών) 4 τεµ  
Μπαταρία 60 Ah 1  τεµ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. :  

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Service  
Αντικατάσταση Ρουλεµάν  εµπρόσθιων τροχών 
Αντικατάσταση τακάκια - ταµπούρων 
Αντικατάσταση Ιµάντα Χρονισµού   
Επισκευή – αντικατάσταση κιβωτίου ταχυτήτων  
Ευθυγράµµιση  
Ηλεκτρονικός έλεγχος 
Ηλεκτρολογικός έλεγχος 

16 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. :  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. :  
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: KHI 4240 SUZUKI ΤΖΙΠ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Περιγραφή απαιτούµενων 

ανταλλακτικών 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΟΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Φίλτρο αέρος  κινητήρα 1 τεµ  
Φίλτρο αέρος καµπίνας 1 τεµ  
Φίλτρο βενζίνης  1 τεµ  
Φίλτρο λαδιού  1 τεµ  
Λάδι CASTROL 10W/40 5lt 6 λίτρα  
Μπουζί  4 τεµ  
Υγρά φρένων 2 λίτρα  
Σασµάν διπλού διαφορικού  1 τεµ  
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων 6 λίτρα  
Φρέον (αιρκοντίσιον) 500 ml  
Μάκτρα 3 τεµ  
Τσιµούχα-Κάρτερ  1 τεµ  
Ρουλεµάν  εµπρόσθιων τροχών 2 τεµ  
Τακάκια µπρος  2 τεµ  
Αµορτισέρ µπρος – πίσω  4 τεµ  
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω 1 µηχανισµό  
Χερούλι εσωτερικό πόρτας οδηγού   1 τεµ  
Χερούλι εξωτερικού πορτ µπαγάζ  1 τεµ  

Ακρόµπαρα µπαλάκια  2 τεµ ακρόµπαρα  - 2 
τεµ µπαλάκια 

 

Ταπετσαρία καθίσµατος οδηγού  1 τεµ  
Φανάρια µπροστά  2 τεµ  
Αισθητήρα λάµδα  1 τεµ  
Σετ ιµάντα χρονισµού – Κινητήρα  1 τεµ  
Ιµάντας  ∆υναµό   1 τεµ  
Ιµάντας  αιρκοντίσιον 1 τεµ  

       Λάδι υδραυλικού Τιµονιού  2 λίτρα  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. :  

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Service  
Αντικατάσταση ρουλεµάν  εµπρόσθιων τροχών 
Αντικατάσταση τακάκια - ταµπούρων 
Αντικατάσταση ιµάντα χρονισµού   
Επισκευή – αντικατάσταση κιβωτίου ταχυτήτων  
Ευθυγράµµιση  
Ηλεκτρονικός έλεγχος 

   Ηλεκτρολογικός έλεγχος 

18 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. :  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. :  
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: KHH 5336 SUZUKI BALENO  
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Περιγραφή απαιτούµενων 

ανταλλακτικών 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΟΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Φίλτρο λαδιού 1 τεµ  

Φίλτρο αέρος κινητήρα 1 τεµ  

Μπουζί ιριδίου 4 τεµ  

Λάδι µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων 4 λίτρα  

Φίλτρο καµπίνας 1 τεµ  

Λάδι κινητήρα  4 λίτρα  

Εµπρός προβολάκι και θόλος 1   τεµ  + 1 τεµ  

Υαλοκαθαριστήρας  ( πίσω ) µπράτσο 1 τεµ  

Υγρά φρένων – συµπλέκτη  2 λίτρα  

Φίλτρο αέρος κινητήρα 1 τεµ  

Τακάκια Πίσω 2 τεµ  

Ελαστικά (185/55 R16) 4 τεµ  

       Προφυλακτήρας πίσω 1 τεµ  

   
   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. :  

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αντικατάσταση λαδιών και φίλτρο  λαδιού κινητήρα  
Αντικατάσταση φίλτρου αέρος κινητήρα   
Αντικατάσταση φίλτρου καµπίνας 
Αντικατάσταση λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων 
Αντικατάσταση εµπρός προβολάκι αριστερό και θόλο 
Αντικατάσταση πίσω υαλοκαθαριστήρα 
Αντικατάσταση υγρών φρένων και υγρά συµπλέκτη 
Αντικατάσταση τακάκια πίσω 
Αντικατάσταση ελαστικών (4 τεµάχια)  

   Επισκευή προφυλακτήρα 
 

 

10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. :  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. :  
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: KHY 7072 MERCEDES 312D  
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Περιγραφή απαιτούµενων 

ανταλλακτικών 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΟΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Φίλτρο αέρος  1 τεµ  

Φίλτρο πετρελαίου  1 τεµ  

Φίλτρο λαδιού  1 τεµ  

Λάδια 10W/40 6 λίτρα 10 λίτρα  

Ιµάντας δυναµό 1 τεµ  

Τροχαλία αδράνειας ιµάντα 1 τεµ  

Πίσω σιλανσιέ 1 τεµ  

Υπερπληρωτής ( τουρµπίνα ) 1 τεµ  

Ρελέ προθέρµανσης 1 τεµ  

Προθερµάνσεις 4 4 τεµ  

Τροχαλία στροφάλου 1 τεµ  

Ψυγείο καλοριφέρ 1 τεµ  

Αντιψυκτικό 6 λίτρων 6 λίτρα  

Αντλία πετρελαίου υψηλής πίεσης 1 τεµ  

Αισθητήρας παλµών 1 τεµ  

Μετρητής µάζας αέρα 1 τεµ  

Βαλβίδα EGR 1 τεµ  

Σετ συµπλέκτη 1 τεµ  

Άνω αντλία συµπλέκτη 1 τεµ  

Ντίζες κιβωτίου ταχυτήτων + φλάτζες 1 σετ  

       Αντλία υποπίεσης πέδησης 1  τεµ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. :  

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Service  
Ιµάντα δυναµό + τροχαλίας 
Πίσω σιλανσιέ 
Υπερπληρωτή + ρελέ µε αντιστάσεις προθερµάνσεων 
Τροχαλίας στροφάλου 
Προθερµάνσεων + ρελέ 
Ψυγείου καλοριφέρ 
Αντλίας υψηλής πίεσης 
Βαλβίδας EGR + µετρητή µάζας αέρος 
Σετ συµπλέκτη µε παρελκόµενα 
Αντλία υποπίεσης πέδησης 
Για εργασίες ελέγχου & ρύθµισης 

Ευθυγράµµιση εµπρόσθιου συστήµατος & ζυγοστάθµισης 
εµπρόσθιων τροχών 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. :  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. :  

                                                                                                        Ηµεροµηνία:................. 

 

                                                                                                                       Υπογραφή & Σφραγίδα 
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