
1

                          

                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ :  21520

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αιγάλεω,  06-09-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ. 1784

     Ο Δήμαρχος Αιγάλεω,

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις  διατάξεις  του  Π.Δ 80/2016  (ΦΕΚ  Α΄145),  που  ρυθμίζει  το  καθεστώς  της  ανάληψης

υποχρέωσης  από  τους  διατάκτες  και  το  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  Α'  147),  περί  Δημοσίων

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

3) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

6) Την αναγκαιότητα της δαπάνης «Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-Κ.Τ.Ε.Ο».

7)  Την με υπ. αριθμ. Πρωτ.: 16796/28-06-2018 (Α.Μ. 14/2018)  Τεχνική Έκθεση της  Δ/νσης

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

8) Την με αριθμ. 1444/28-06-2018 (με αριθμ. Πρωτ. 16801/28-06-2018), Απόφαση Αντιδημάρχου

που την εγκρίνει.

9) Την  με  αριθμ.363/03-07-2018  (ΑΔΑ:  6ΤΚΣΩ6Ν-Φ2Ζ)  Απόφαση  της  Οικ.Επιτροπής  που

εγκρίνει  την Δαπάνη και  διάθεση πιστώσης ποσού  3.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου

24% Φ.Π.Α)  για  τα «Υπηρεσίες  Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-Κ.Τ.Ε.Ο»  και  διαθέτει  τη

σχετική  πίστωση  της  εν  λόγω  δαπάνης, με   αριθμό   καταχώρισης  1024/24-07-2018,στα

λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10) Την  αριθμ.Πρωτ.   19061/25-07-2018,  πρόσκληση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης

Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  /  Τμήμα   Μελετών  &  Αποθήκης  κου. Χαράλαμπου

Σβώλου  προς  την επιχείρηση  : EUROPEAN KTEO A.E- «  Mr KTEO » περί  υποβολής

προσφοράς για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-Κ.Τ.Ε.Ο».
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11)  Την  αριθμ.19166/26-07-2018, Οικονομική  προσφορά  της  παρακάτω  επιχείρησης  :

EUROPEAN KTEO A.E- «  Mr KTEO »  για «Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-

Κ.Τ.Ε.Ο».

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  Α.  Την Ανάθεση,  για  τις «Υπηρεσίες  Τεχνικού  Ελέγχου Οχημάτων-Κ.Τ.Ε.Ο»,  στην  μοναδική

οικονομική προσφορά της εταιρείας   : EUROPEAN KTEO A.E- « Mr KTEO » - ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ και Α.Φ.Μ. : 800642730, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ με στοιχεία επικοινωνίας, οδός ΜΠΙΧΑΚΗ 30

Τ.Κ 18233 ΡΕΝΤΗΣ, τηλ: 10 300, μέχρι του ποσού των 2.486,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α 24 %, και αναλυτικότερα:

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΙΜΗ
εμπρόθεσμου
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΙΜΗ
Κ.Ε.Κ. ΣΥΝΟΛΟ

Επιβατικά οχήματα 

Τεχνικός έλεγχος (Εµπρόθεσµος) 
συμπεριλαμβανομένης Κ.Ε.Κ. 3 34,00   102,00
Επανέλεγχος (εκτίμηση ποσότητας) 1  6,50  6,50
Κάρτα ελέγχου καυσαερίων 5   5,00 25,00

Φορτηγά οχήματα μικτού φορτίου  ≤ 3,5tn  

Τεχνικός έλεγχος (Εµπρόθεσµος) 
συμπεριλαμβανομένης Κ.Ε.Κ. 3 41,00   123,00
Επανέλεγχος (εκτίμηση ποσότητας) 1  6,50  6,50
Κάρτα ελέγχου καυσαερίων 4   5,00 20,00

Φορτηγά οχήµατα µικτού φορτίου από 
3,5tn έως ≤ 12tn  

Τεχνικός έλεγχος (Εµπρόθεσµος) 
συμπεριλαμβανομένης Κ.Ε.Κ. 6 59,00   354,00
Επανέλεγχος (εκτίμηση ποσότητας) 2  6,50  13,00
Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (6μηνη ισχύς) 5   10,00 50,00
Φορτηγά οχήµατα µικτού φορτίου > 12tn  

Τεχνικός έλεγχος (Εµπρόθεσµος) 
συμπεριλαμβανομένης Κ.Ε.Κ. 22 65,00   1.430,00
Επανέλεγχος (εκτίμηση ποσότητας) 3  6,50  19,50

Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (6μηνη ισχύς) 15   10,00 150,00
Λεωφορεία έως 22 θέσεων  

Τεχνικός έλεγχος (Εµπρόθεσµος) 
συμπεριλαμβανομένης Κ.Ε.Κ. 2 56,00   112,00
Επανέλεγχος (εκτίμηση ποσότητας) 1  6,50  6,50
Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (6μηνη ισχύς) 2   10,00 20,00
Δίκυκλα οχήµατα  
Τεχνικός έλεγχος (Εµπρόθεσµος) 2 21,00   42,00
Επανέλεγχος (εκτίμηση ποσότητας) 1  6,50  6,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.486,50
                                   Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%
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 Οι κατηγορίες των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Αιγάλεω και χρήζουν περιοδικών τεχνικών 
ελέγχων και  Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων είναι οι ακόλουθες: 
1. Επιβατικά οχήματα σε αριθμό ενδεκα (11) 
2. Φορτηγά οχήματα μικτού φορτίου (Μ.Φ.) ≤ 3,5tn σε αριθμό πέντε (8) 
3. Φορτηγά οχήματα µμικτού φορτίου από 3,5tn έως ≤ 12tn σε αριθμό δώδεκα (12) 
4. Φορτηγά οχήματα µμικτού φορτίου > 12tn σε αριθμό είκοσι επτά  (27) 
5. Λεωφορεία έως 22 θέσεων ή ≤ 10 μέτρων σε αριθμό δύο (2) 
6. Δίκυκλα οχήματα σε αριθμό πέντε (5) 

           Σύνολο οχημάτων ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (65) 

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον 
προϋπολογισμό δαπανών του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει 
την Κ.Α.: 00.6331.001 την «Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-Κ.Τ.Ε.Ο»  και έχει εκδοθεί η 
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Γ.  Οι  Υπηρεσίες  θα  είναι  σύμφωνα  με  την Τεχνική  Έκθεση  της Δ/νσης  Καθαριότητας  &

Ανακύκλωσης  /  Τμήμα   Μελετών  &  Αποθήκης με  υπ.  αριθμ. Πρωτ.16796/28-06-2018  (Α.Μ.

14/2018), και αναλυτικότερα:

 Μετά την ανάθεση, τα οχήματα θα ελέγχονται τμηματικά από τον ανάδοχο, ανάλογα με τις
κάθε  φορά  προκύπτουσες  ανάγκες  ελέγχου  των  οχημάτων  και  τον  προγραμματισμό  της
υπηρεσίας μας. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται αυθημερόν για κάθε
όχημα. Η επίσκεψη του κάθε οχήματος στον χώρο ελέγχου δύναται να ρυθμιστεί ως προς την
ημέρα και ώρα μέσω ραντεβού με τον Ανάδοχο.

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει  σύγχρονο και  πιστοποιημένο ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων
αλλά και  επιβατικών οχημάτων. Όλες οι παρεχόμενες εργασίες θα είναι  άριστης ποιότητας
τηρώντας στο μέγιστο τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά
την ευθύνη για την ασφαλή παρουσία του οχήματος στον χώρο των εγκαταστάσεων του κατά
την διάρκεια της αναμονής και του τεχνικού ελέγχου του.

 Λόγω  περιορισμένης  δυναμικότητας  του  στόλου  του  Δήμου,  βεβαρυμένου  προγράμματος
εργασιών άρα περιορισμένου χρόνου και ανάγκη για μείωση εξόδων μετακίνησης, ο Δήμος
ενδιαφέρεται για εγκαταστάσεις Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που να βρίσκονται σε μέγιστη ακτίνα 10   km   από το
αμαξοστάσιο επί της οδού Μικελή 6. 

 Κατά  τον  τεχνικό  έλεγχο  των  οχημάτων  και  την  τροφοδοσία  τους  με  Κ.Ε.Κ.  ο  Ανάδοχος
υποχρεούται  να  τηρεί  στις  διαδικασίες  του  τα  προβλεπόμενα  από  την  κείμενη  ισχύουσα
νομοθεσία περί λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

 Δ.  Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ μέχρι λήξεως του συμβατικού ποσού.

 Ε. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με υπ. αριθμ. Πρωτ. 16796/28-06-2018

(Α.Μ. 14/2018) Τεχνική Έκθεση  της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης / Τμήμα  Μελετών &

Αποθήκης καθώς και η  με αριθμ.  Πρωτ : 8546/18-07-2018  Οικονομική προσφορά της παρακάτω

επιχείρησης: EUROPEAN KTEO A.E- « Mr KTEO ».

Ζ. Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας της προμήθειας, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή

και μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από μέρους του και του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος

από μέρους του Δήμου μας. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν και οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις,

ενώ ο Φ.Π.Α., που θα αναγράφεται διακριτά, θα βαρύνει τον Δήμο μας. 
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 Εσωτερική   διανομή  

1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

2.  Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης / Τμήμα  Μελετών & Αποθήκης

                                                                                                       Ο Δήμαρχος

                                                                                                          ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: ΨΚΛ7Ω6Ν-ΜΟΝ
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