
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.) ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί 

για τις ανάγκες του, σύμφωνα με: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
• Τις διατάξεις του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 

κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 
• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας», όπως διατυπώθηκε με 

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007,  
• Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης», 

στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Το συνολικό κόστος της Υπηρεσίας προϋπολογίζεται στα 
8.090,38€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%. και επιπλέον 2.000,00 €, το οποίο είναι ποσό για 
εκπρόθεσμο έλεγχο (παράβολα δημοσίου που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.).     

Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως τις 
13/07/2020 και μέχρι τις 3 μ.μ, θα είναι σύμφωνες με την με αριθ.27/2020 Μελέτη η οποία 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους υπαλλήλους του Περιφερειακού Συνδέσμου και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.   
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο φάκελος προσφοράς θα 
περιλαμβάνει:  
1)Οικονομική προσφορά. 
2)Πλήρη τεχνική προσφορά. 
3)Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ,αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 
νομικού προσώπου (καταστατικό,ΦΕΚ κλπ.)(άρθρο 93 του Ν4412/2016). 
4)Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου. 
5)Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου. 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ  
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 
Ταχ. Κώδικας: 546 26 
Τηλ.  2311236100 (εσωτ. 3103) 
Πληροφορίες: Ιωνάς Θεόδωρος 
E-mail : th.ionas@fodsakm.gr 
 
 
 

 

 
 
 
 
Θεσσαλονίκη,     08/07/2020 
 
Αριθμ.Πρωτ.:     8895 
  
                
Προς: <<KTEO AUTOSAFE>> 
  

 



6)Υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα (Α) της πρόσκλησης. 
7) Έντυπο συναίνεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο  περιλαμβάνεται στο 

παράρτημα    (Β) της πρόσκλησης. 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα 
ακόλουθα: 
• Η λέξη «Προσφορά» 
• Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
• Ο τίτλος της σύμβασης 
• Η καταληκτική (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)  
• Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρου 92 παρ.1 του Ν.4412/16) 
α)Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει μετά από απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συνδέσμου, 
β)Μεταγενέστερη προσφορά ή προσφορά με ελλειπή δικαιολογητικά δε γίνεται δεκτή, 
γ)Εναλλακτική προσφορά θα απορριφθεί.  
δ)Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή 
προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης, 
ε)Η πληρωμή θα γίνει ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και  με 
ένταλμα που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από την 
υπηρεσία. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και 
κρατήσεις.  Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. Ως προς τα 
δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 
Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την 
αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να 
προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014 
(Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». 
στ) Θα υπογραφεί σύμβαση με τον  ανάδοχο. 
 
         
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία,  

Β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύρια και επικουρική). 
Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της Διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 

ΠΡΟΣ:      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(1):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί
ου 
(Εmail):  



Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για  εκατόν ογδόντα (180)  ήμερες   από την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
N.4412/2016, 

Η) δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

Θ) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

Ι) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή έμμεσα, 
χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 
του άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία 
και την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.  

ΙΑ) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, 

ΙΒ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ΙΓ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχω 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,  

ΙΔ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

           ΙΕ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου. 

 ΙΣΤ)Η εταιρία της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένη στο 
.................................................. 

               

Ημερομηνία:   .......……….20 

               Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                                                         (Υπογραφή) 

(1)  Αναγράφεται ολογράφως.  
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στα πλαίσια της εναρμόνισης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Κ. 679/2016) και τον 
ελληνικό εφαρμοστικό νόμο Ν.4624/2019, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (στο εξής Φορέας), ενημερώνει τους συμμετέχοντες στους 
διαγωνισμούς (φυσικά πρόσωπα και πάσης μορφής εταιρείες), για τα δεδομένα που επεξεργάζεται και 
τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους. 

Ο Φορέας εφαρμόζει την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και επεξεργάζεται αυτά που είναι 
απολύτως απαραίτητα, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.  
Σε προγραμματισμένη βάση ή όταν απαιτηθεί, ο Φορέας δύναται να κοινοποιήσει προσωπικά 
δεδομένα σε δομές της δημόσιας διοίκησης συμπεριλαμβανομένων δομών στο στενό ή εν γένει 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι κάτωθι: 
• Ιστότοπος «ΕΣΗΔΗΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  
• Ιστότοπος «Διαύγεια» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
• Ελεγκτικό Συνέδριο 
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή  
• ΕΣΠΕΛ {Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου}  
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης,  
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
• Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
 
Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων: 
Για όσο χρόνο ο Φορέας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας, έχετε τα δικαιώματα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 της πολιτικής ασφαλείας του Φορέα (σχετική απόφ. Δ.Σ. 6/2019 ΑΔΑ: 
9ΟΜΤΟΞΧΝ-Ζ45) και είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 
 https://fodsakm.gr/custom-post/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-
%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-
%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83-
%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/ 

 
 
 
 

Έλαβα γνώση και συναινώ 
Ο προσφέρων 

 
 
 
 

 (Υπογραφή και σφραγίδα) 
 
 
 



 
 
 
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.  2311236100 
FAX.  2311236100 
E-mail : ota@otenet.gr 

 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.) 
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης :   27/2020   
 
Προϋπολογισμός χωρίς προαίρεση: 
12.032,07€ (περιλαμβάνει 1.941,69€ 
Φ.Π.Α. 24% και 2.000 € τέλη που δεν 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου 
Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) για όλα τα οχήματα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 
Μακεδονίας, που υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, για χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών (24 μηνών) από την υπογραφή της σύμβασης.  

Η ανάθεση κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς αποτελεί εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών που 
εκτελείται από εξειδικευμένους παρόχους, αφού ο φορέας δεν διαθέτει Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου 
Οχημάτων με την κατάλληλη άδεια λειτουργίας, ενώ οι εργαζόμενοι που αποτελούν το τεχνικό του 
κλιμάκιο δεν δύνανται να προβούν σε τέτοιου είδους ελέγχους και πιστοποιήσεις,καθώς δεν διαθέτουν 
τον αναγκαίο εξοπλισμό και το λογισμικό που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο, τη διάγνωση και την 
πιστοποίηση των οχημάτων του. 

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)  θα 
πρέπει να γίνεται από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις με σχετικό αντικείμενο, σύμφωνα με την 
υφιστάμενη νομοθεσία : [Αριθμ.Φ50/48597/5875/09 (ΦΕΚ 1975 Β/10-9-2009) : Όροι και 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου 
Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)], όπως ισχύει σήμερα. 

Το σύνολο του εξοπλισμού (οχημάτων) του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 
Μακεδονίας για το οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(Κ.Τ.Ε.Ο.)  περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της μελέτης. Τα οχήματα έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά 
(7) κατηγορίες Α.1 – Α.7 ανάλογα με το είδος τους. 

Οι υπηρεσίες Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) που θα παρέχονται θα 
περιλαμβάνουν : 

• τον τακτικό έλεγχο, ανά έτος ή διετία ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και τον 

πιθανό επανέλεγχο (σε περίπτωση που λόγω παρατηρήσεων αυτός απαιτείται),  

• την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) ανά εξάμηνο ή έτος ανάλογα με την κατηγορία 

του οχήματος, 

• τον εκούσιο έλεγχο οχήματος, όποτε κι εφόσον αυτός απαιτηθεί από την υπηρεσία, 

Επειδή είναι αδύνατο να προβλεφθεί ο αριθμός των επανελέγχων που θα απαιτηθούν, έχει γίνει 
προσδιορισμός τους κατ’εκτίμηση, ενώ το ίδιο έχει γίνει και για το απαιτούμενο ποσό που θα 
απαιτηθεί για την πληρωμή παραβόλων στο δημόσιο λόγω πιθανών εκπρόθεσμων ελέγχων που θα 
προκύψουν εξ’αιτίας σοβαρών λόγων. 



Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή ή στη χρήση του Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας οχήματα που δεν περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
μελέτης,  ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Κέντρου Τεχνικού 
Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)  για αυτά, μετά από αίτημα της υπηρεσίας, χωρίς να έχει δικαίωμα 
εναντίωσης και κατόπιν μονομερούς άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης (περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό) εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Επίσης η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης 
μπορεί να ενεργοποιηθεί και στην περίπτωση δυνατότητας παράτασης του χρόνου ισχύος της 
σύμβασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σχετικά στο Ν.4412/2016. Για κάθε περίπτωση θα 
υπογραφεί σχετική πρόσθετη σύμβαση που θα πρέπει να λάβει χώρα πριν τη λήξη της αρχικής 
σύμβασης.  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη 11/06/2020 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Αντικείμενο της υπηρεσίας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(Κ.Τ.Ε.Ο.) για όλα τα οχήματα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, που 
υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, για χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών (24 μηνών) από την υπογραφή της σύμβασης. Η παροχή των υπηρεσιών Κέντρου Τεχνικού 
Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) των οχημάτων θα πρέπει να γίνεται από νόμιμα λειτουργούσες 
επιχειρήσεις με σχετικό αντικείμενο, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία : 
Αριθμ.Φ50/48597/5875/09 (ΦΕΚ 1975 Β/10-9-2009) : Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.), όπως ισχύει 
σήμερα. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις : 
 

1. Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
πλην των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ.10 του άρθρου 209 της 
παρ.5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 257, της παρ.7 του άρθρου 
265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268. 

2. Της εγκυκλίου 2 με αριθμ.πρωτ.2037/11-1-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν.3463/2006. 

3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» πλην της περίπτωσης β’ της παρ.VII του άρθρου 172, της 
παρ.8 του άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου 196. 

4. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Της Αριθμ.Φ50/48597/5875/09 (ΦΕΚ 1975 Β/10-9-2009) : «Όροι και προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)».   

 



ΑΡΘΡΟ 3ο   
Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού  
2. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 
3. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης 
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης 
5. Η Τεχνική Έκθεση της μελέτης 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο   
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών για την οποία μπορεί να υποβληθεί προσφορά, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, είτε ιδιόκτητο είτε συνεργαζόμενο, αδειοδοτημένο Κέντρο 
Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) εγκατεστημένο εντός της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε 
να απαιτούνται οι ελάχιστες μετακινήσεις των οχημάτων της υπηρεσίας και να εξυπηρετεί τις ανάγκες 
του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει έδρα την οδό Φράγκων 6-8, 
στη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει υποχρεωτικά λοιπόν με την τεχνική του προσφορά να καταθέσει 
την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ, του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(Κ.Τ.Ε.Ο.) που θα διαθέσει για την παροχή των υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του 
φορέα, το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να μπορεί να εξυπηρετεί όλες τις κατηγορίες 
οχημάτων του φορέα που περιλαμβάνονται στην μελέτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο   
Υποβολή προσφορών 

Για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών για την οποία μπορεί να υποβληθεί προσφορά, ο 
ανάδοχος θα αναδειχθεί με κριτήριο το μικρότερο συνολικό κόστος της παροχής των υπηρεσιών, 
σύμφωνα με το αντίστοιχο συνημμένο στη μελέτη (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 
μελέτης) έντυπο οικονομικής προσφοράς (τιμολόγιο) που θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο   
Σύμβαση 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι για τα επόμενα δύο (2) έτη (24 μήνες) από την υπογραφή 
της. Παράταση μπορεί να δοθεί και πέραν του χρόνου αυτού, με χρήση ή όχι των δικαιωμάτων 
προαίρεσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σχετικά στις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 7ο   
Προαίρεση 

Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(Κ.Τ.Ε.Ο.) : α) σε νέα οχήματα του  Περιφερειακού Συνδέσμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, που 
δεν περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και β) σε οχήματα που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
αλλά θα χρειαστούν για κάποιο λόγο πρόσθετες υπηρεσίες Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(Κ.Τ.Ε.Ο.) κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται από τον ανάδοχο 
κατόπιν μονομερούς άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης κατ’επιλογήν της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον του ζητηθεί, με τιμές ανάλογες με τις προσφερόμενες στο διαγωνισμό. Η παροχή επιπλέον 
υπηρεσιών Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) σε οχήματα του Περιφερειακού Συνδέσμου 



(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας θα γίνεται με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο για την 
άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και την υπογραφή πρόσθετης σύμβασης και θα ισχύει 
υποχρεωτικώς γι’αυτόν από τη λήψη της γνωστοποίησης με τους ίδιους όρους, τιμή και συμφωνίες. Η 
άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης θα πρέπει να γίνει κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο   
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 
της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, ή σε περίπτωση που η υπηρεσία είναι 
διαιρετή, αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας 
που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της, απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο   
Εγγύηση ποιότητας παροχής υπηρεσιών 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες Κέντρου Τεχνικού 
Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) για όλα τα οχήματα του Περιφερειακού Συνδέσμου, που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.  

Το κάθε όχημα που απαιτείται να έχει υπηρεσίες Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) σε 
χρόνο που προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ανάλογα με την κατηγορία του, θα 
προσέρχεται στο κατάστημα του αναδόχου κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, με μέριμνα και 
φροντίδα της υπηρεσίας. Μετά τον έλεγχο θα εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ το 
οποίο θα υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή του αναδόχου και τον αρμόδιο υπάλληλο του 
Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και στο οποίο θα σημειώνονται τα 
αποτελέσματα του ελέγχου. Το ανωτέρω ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ θα επέχει και θέση 
Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), ενώ μετά τη λήξη της θα εκδίδεται νέα Κάρτα Ελέγχου 
Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.). 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τηλεφωνικά ή με email ή με άλλο πρόσφορο τρόπο την υπηρεσία 
πριν τη λήξη του χρόνου του επόμενου τεχνικού ελέγχου ή της κάρτας Κ.Ε.Κ. ώστε να υπάρχει ο 
κατάλληλος προγραμματισμός και να αποφεύγονται εκπρόθεσμοι έλεγχοι και επιβολή προστίμων στην 
υπηρεσία, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκαλέσει σχετικό με 
την παροχή των υπηρεσιών του είτε αφορά εξοπλισμό είτε προσωπικό και θα πρέπει να λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τη νομοθεσία. Για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σε 
εξοπλισμό ή προσωπικό του Περιφερειακού Συνδέσμου ο Σύνδεσμος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση 
από τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Παραλαβή Υπηρεσιών 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 



ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που 
έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 
υπηρεσιών του αναδόχου, μετά την εκτέλεση των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου του κάθε οχήματος. Η 
χρέωση θα γίνεται με βάση το τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, το οποίο θα είναι 
σταθερό για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της τυχόν παράτασής της. Στο ποσό της αμοιβής 
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 
καμι{α αναθεω{ ρηση για οποιοδη{ ποτε λο{γο και αιτι{α και παραμε{νει σταθερη{  και αμετα{ βλητη καθ ό{ λη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο στην περίπτωση που με νόμο 
αλλάξουν οι ελάχιστες τιμές χρέωσης και είναι μεγαλύτερες από τις συμβατικές. Στην περίπτωση αυτή 
θα ισχύουν οι τελευταίες μεγαλύτερες τιμές. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη   11/06/2020 

 
 
 

Χρήστος Δημόπουλος 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Α  ́Βαθμου{  
 
 

Στέφανος Τράϊκος 
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/γων 

Μηχανικών Γ  ́Βαθμου{  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  11/06/2020 

 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Διοίκησης και Επίβλεψης Τεχνικών 
Έργων-Τεχνικών Μελετών 

Προμηθειών και Υπηρεσιών  
 
 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α Β́αθμου{  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  11/06/2020 

 
Η Προϊσταμένη  

Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 

Αλεξάνδρα Τάτση 
Δρ. Χημικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 
  



               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.  2311236100 
FAX.  2311236100 
E-mail : ota@otenet.gr 

 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(Κ.Τ.Ε.Ο.) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης :   27/2020   
 
Προϋπολογισμός χωρίς προαίρεση: 12.032,07€ (περιλαμβάνει 1.941,69€ 
Φ.Π.Α. 24% και 2.000 € τέλη που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.) 
Προϋπολογισμός προαίρεσης: 1.993,66€ (περιλαμβάνει 385,87€ Φ.Π.Α. 
24%) 
Συνολικός προϋπολογισμός : 14.025,73€ (περιλαμβάνει 2.327,56€ Φ.Π.Α. 
24% και 2.000 € τέλη που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.) 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Για την παροχή των υπηρεσιών Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) καθορίζεται κόστος προσδιοριζόμενο ανάλογα με το πλήθος και την κατηγορία 
οχημάτων που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, την υφιστάμενη νομοθεσία και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ως εξής  :  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.) - ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 

Α/
Α 

Κατηγορία 
Οχήματος 

Συχνότητ
α 

ελέγχου 
ανά 

διετία 

Αριθμός 
ελέγχων 
Κ.Τ.Ε.Ο. 

ανά 
διετία 

(Ι) 

Κόστο
ς 

Κ.Τ.Ε.
Ο.  

 
 

(ΙΙ) 

Σύνολο 
κόστους 
Κ.Τ.Ε.Ο.   

  
(ΙΙΙ = Ι*ΙΙ) 

Κόστος 
Πρόσθετ
ης Κ.Ε.Κ. 

 
(IV) 

Σύνολο 
κόστους 
Πρόσθετ
ης Κ.Ε.Κ.  
(V = Ι*ΙV) 

Αριθμός 
επανελέγχ

ων 
(πρόβλεψ

η) 
 

(VI) 

Κόστος 
επανελέγχο

υ 
 
 

(VII) 

Σύνολο 
κόστους 

επανελέγχ
ου 

 
(VIII = 
VI*VII) 

ΣΥΝΟΛΟ 
 
 
 

(ΙΧ 
=ΙΙΙ+V+VIII) 

Α.1 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 5 
40,32 

€ 
201,60 € 4,83 € 24,15 € 1 4,83 € 4,83 € 230,58 € 

Α.2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ > 10 m 2 8 
64,51 

€ 
516,08 € 9,67 € 77,36 € 2 8,06 € 16,12 € 609,56 € 

Α.3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ≤ 10 m 2 4 
56,45 

€ 
225,80 € 9,67 € 38,68 € 1 6,45 € 6,45 € 270,93 € 



Α.4 
ΣΥΡΜΟΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ 

ΑΔΕΙΑ 
2 4 

76,61 
€ 

306,44 € 9,67 € 38,68 € 1 8,87 € 8,87 € 353,99 € 

Α.5 ΦΟΡΤΗΓΟ>12T 2 52 
64,51 

€ 
3.354,52 

€ 
9,67 € 502,84 € 11 8,06 € 88,66 € 3.946,02 € 

Α.6 
ΦΟΡΤΗΓΟ>3,5Τ≤12

Τ 
2 32 

60,48 
€ 

1.935,36 
€ 

9,67 € 309,44 € 7 7,25 € 50,75 € 2.295,55 € 

Α.7 ΦΟΡΤΗΓΟ≤3,5 T 1 7 
48,38 

€ 
338,66 € 4,83 € 33,81 € 2 5,64 € 11,28 € 383,75 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

112 
  

6.878,46 
€   

1.024,96 
€ 

25 
  

186,96 € 8.090,38 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.941,69 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 10.032,07 € 

 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ Φ.Π.Α.) 2.000,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ Φ.Π.Α.  12.032,07 € 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.) - ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 

Α/
Α 

Κατηγορία 
Οχήματος 

Συχνότητ
α 

ελέγχου 
ανά 

διετία 

Αριθμός 
ελέγχων 
Κ.Τ.Ε.Ο. 

ανά 
διετία 

(Ι) 

Κόστο
ς 

Κ.Τ.Ε.
Ο.  

 
 

(ΙΙ) 

Σύνολο 
κόστους 
Κ.Τ.Ε.Ο.   

  
(ΙΙΙ = Ι*ΙΙ) 

Κόστος 
Πρόσθετ
ης Κ.Ε.Κ. 

 
(IV) 

Σύνολο 
κόστους 
Πρόσθετ
ης Κ.Ε.Κ.  
(V = Ι*ΙV) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
 
 
 

(ΙΧ =ΙΙΙ+VI) 

Α.1 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 0 
40,32 

€ 
0,00 € 4,83 € 0,00 € 0,0 € 

Α.2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ > 10 m 2 2 
64,51 

€ 
129,02 € 9,67 € 19,34 € 148,36 € 

Α.3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ≤ 10 m 2 1 
56,45 

€ 
56,45 € 9,67 € 9,67 € 66,12 € 



Α.4 
ΣΥΡΜΟΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ 

ΑΔΕΙΑ 
2 1 

76,61 
€ 

76,61 € 9,67 € 9,67 € 86,28 € 

Α.5 ΦΟΡΤΗΓΟ>12T 2 11 
64,51 

€ 
709,61 € 9,67 € 106,37 € 815,98 € 

Α.6 
ΦΟΡΤΗΓΟ>3,5Τ≤12

Τ 
2 7 

60,48 
€ 

423,36 € 9,67 € 67,69 € 491,05 € 

Α.7 ΦΟΡΤΗΓΟ≤3,5 T 1 0 
48,38 

€ 
0,00 € 4,83 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

22 
  

1.395,05 
€   

212,74 € 1.607,79 € 

Φ.Π.Α. 24% 385,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 1.993,66 € 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.) ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ   9.698,17 € 

Φ.Π.Α. 24% 2.327,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 12.025,73 € 

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ Φ.Π.Α.) 2.000,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.) ΜΕ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ 
Φ.Π.Α.  

14.025,73 € 

 

 

 

 

 



 

Όπως συνάγεται από τον παραπάνω πίνακα, ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) για τα 
οχήματα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, 
ανέρχεται στο ποσό των 14.025,73 €. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται προαίρεση  1.993,66 € με το Φ.Π.Α. 24% και 2.000 € ποσό για εκπρόθεσμο έλεγχο 
(παράβολα δημοσίου που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, ενώ από το ποσό αυτό 5.000,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6331.002 του 
προϋπολογισμού του έτους 2020, 7.000,00 €  θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6331.002 του προϋπολογισμού του έτους 2021 και 2.025,73 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 
00.6331.002 του προϋπολογισμού του έτους 2022. 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη   11/06/2020 

 
 
 
 

Χρήστος Δημόπουλος 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Α  ́Βαθμου{  
 
 
 

Στέφανος Τράικος 
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/γων  Μηχανικών  

Γ  ́Βαθμου{  
  

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Θεσσαλονίκη  11/06/2020 
 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης και Επίβλεψης 
Τεχνικών Έργων-Τεχνικών Μελετών Προμηθειών και 

Υπηρεσιών  
 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α Β́αθμού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  11/06/2020 

 
Η Προϊσταμένη  

Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
 
 

Αλεξάνδρα Τάτση 
Δρ. Χημικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 



 
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.  2311236100 
FAX.  2311236100 
E-mail : ota@otenet.gr 

 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(Κ.Τ.Ε.Ο.) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης :   27/2020   
 
Προϋπολογισμός χωρίς προαίρεση: 12.032,07€ (περιλαμβάνει 1.941,69€ 
Φ.Π.Α. 24% και 2.000 € τέλη που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.) 
Προϋπολογισμός προαίρεσης: 1.993,66€ (περιλαμβάνει 385,87€ Φ.Π.Α. 
24%) 
Συνολικός προϋπολογισμός : 14.025,73€ (περιλαμβάνει 2.327,56€ Φ.Π.Α. 
24% και 2.000 € τέλη που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.) 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

Για την παροχή των υπηρεσιών Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανάλογα 
με το πλήθος και την κατηγορία οχημάτων που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, την υφιστάμενη νομοθεσία και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, 
υποβάλλω την κάτωθι προσφορά  :  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.) - ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 

Α/
Α 

Κατηγορία 
Οχήματος 

Συχνότητ
α 

ελέγχου 
ανά 

διετία 

Αριθμός 
ελέγχων 
Κ.Τ.Ε.Ο. 

ανά 
διετία 

(Ι) 

Κόστο
ς 

Κ.Τ.Ε.
Ο.  

 
 

(ΙΙ) 

Σύνολο 
κόστους 
Κ.Τ.Ε.Ο.   

  
(ΙΙΙ = Ι*ΙΙ) 

Κόστος 
Πρόσθετ
ης Κ.Ε.Κ. 

 
(IV) 

Σύνολο 
κόστους 
Πρόσθετ
ης Κ.Ε.Κ.  
(V = Ι*ΙV) 

Αριθμός 
επανελέγχ

ων 
(πρόβλεψ

η) 
 

(VI) 

Κόστος 
επανελέγχο

υ 
 
 

(VII) 

Σύνολο 
κόστους 

επανελέγχ
ου 

 
(VIII = 
VI*VII) 

ΣΥΝΟΛΟ 
 
 
 

(ΙΧ 
=ΙΙΙ+V+VIII) 

Α.1 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 5 
 

………… 
€ 

 
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

1  
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

Α.2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ > 10 m 2 8 
 

………… 
€ 

 
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

2  
………… € 

 
………… € 

 
………… € 



Α.3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ≤ 10 m 2 4 
 

………… 
€ 

 
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

1  
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

Α.4 
ΣΥΡΜΟΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ 

ΑΔΕΙΑ 
2 4 

 
………… 

€ 

 
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

1  
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

Α.5 ΦΟΡΤΗΓΟ>12T 2 52 
 

………… 
€ 

 
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

11  
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

Α.6 
ΦΟΡΤΗΓΟ>3,5Τ≤12

Τ 
2 32 

 
………… 

€ 

 
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

7  
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

Α.7 ΦΟΡΤΗΓΟ≤3,5 T 1 7 
 

………… 
€ 

 
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

2  
………… € 

 
………… € 

 
………… € 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

112 
  

 
………… €   

 
………… € 

25 
  

 
………… € 

 
………… € 

Φ.Π.Α. 24%  
………… € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  
………… € 

 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ Φ.Π.Α.)  
………… € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ Φ.Π.Α.   
………… € 

 
 

Ηερομηνία : …../…../2020     Ο Προσφέρων 
 
 

                                (υπογραφή – σφραγίδα)



  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

(ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.  2311236100 
FAX.  2311236100 
E-mail : ota@otenet.gr 

 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης :   27/2020   
 
Προϋπολογισμός χωρίς προαίρεση: 12.032,07€ 
(περιλαμβάνει 1.941,69€ Φ.Π.Α. 24% και 2.000 € 
τέλη που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.) 
Προϋπολογισμός προαίρεσης: 1.993,66€ 
(περιλαμβάνει 385,87€ Φ.Π.Α. 24%) 
Συνολικός προϋπολογισμός : 14.025,73€ 
(περιλαμβάνει 2.327,56€ Φ.Π.Α. 24% και 2.000 € 
τέλη που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.) 

Κατηγορ
ία 

Α/Α 
Αρ.Κυκλοφορί
ας  ή πλαισίου 

Χρήση 
Φορ.Ισχύ

ς (HP) 
Εργοστάσιο 

κατασκευής - Τύπος 

ΚΑΤΗΓΟΡ
ΙΑ    

ΟΧΗΜΑΤ
ΟΣ 

A.1 1 KHI 6833 Επιβατικό 14 HONDA ACCORD 
Ι.Χ. 

ΕΠΙΒΑΤΙ
ΚΟ 

A.1 2 KHO 8866 Επιβατικό 14 KIA SPORTAG 
Ι.Χ. 

ΕΠΙΒΑΤΙΚ
Ο 

A.1 3 KHH 6470 Επιβατικό 9 TOYOTA YARIS 
Ι.Χ. 

ΕΠΙΒΑΤΙΚ
Ο 

A.1 4 ΚΗΗ 8194 Επιβατικό 11 SUZUKI  
Ι.Χ. 

ΕΠΙΒΑΤΙΚ
Ο 

A.1 5 ΚΗΗ 8195 Επιβατικό 9 FIAT  
Ι.Χ. 

ΕΠΙΒΑΤΙΚ
Ο 

A.2 6 KHH 6483 Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού 20 θέσ. 18 IVECO LS50X 
ΛΕΩΦΟΡΕ
ΙΟ> 10 m 

A.2 7 KHY 5807 Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού 34 θέσ. 35 FIAT IVECO CC 95.9E18 
ΛΕΩΦΟΡΕ
ΙΟ> 10 m 

A.2 8 KHH 6737 Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού 40 θέσ. 41 
TEMSA GLOBAL -

SAN.VE TIC AS 
ΛΕΩΦΟΡΕ
ΙΟ> 10 m 

A.2 9 ΚΗΙ 1628 Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού 50 θέσ. 44 VOLVO   B7R 
ΛΕΩΦΟΡΕ
ΙΟ> 10 m 

A.3 10  ΚΥ 7385 Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού 15 θέσ. 16 MERCEDES SPRIDER 
ΛΕΩΦΟΡΕ
ΙΟ≤10 m 

A.3 11 KHH 1896 Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού 16 θέσ. 16 FORD TRANSIT 2,4 BUS 
ΛΕΩΦΟΡΕ
ΙΟ≤10 m 

A.4 12 ΚΗΗ 6985 
Φορτηγο Μεταφ. αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 13 ΚΗΗ 7006 
Φορτηγο Μεταφ. αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 14 ΚΗΗ 7012 
Φορτηγο Μεταφ. αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 15 ΚΗΗ 7013 
Φορτηγο Μεταφ. αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 



  

A.4 16 ΚΗΗ 7021 
Φορτηγο Μεταφ. αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 17 ΚΗΗ 7019 
Φορτηγο Μεταφ. αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 18 ΚΗΗ 7023 
Φορτηγο Μεταφ. αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 19 ΚΗΗ 7000 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 20 ΚΗΗ 7001 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 21 ΚΗΗ 7002 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 22 ΚΗΗ 7003 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 23 ΚΗΗ 7005 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 24 ΚΗΗ 7007 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER          

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 25 ΚΗΗ 7008 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 26 ΚΗΗ 7009 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 27 ΚΗΗ 7010 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 28 ΚΗΗ 7011 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 29 ΚΗΗ 7014 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 30 ΚΗΗ 7143 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 31 ΚΗΗ 7016 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 32 ΚΗΗ 7020 
Φορτηγο Μεταφ.αφαιρουμενου αμαξ.με 

γαντζο 
77 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-
DAIMLER CRYSLER           

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 33 C183257  Οχημα μεταφορας με γαντζο 77 
IVECO TRAKKER 

AD410T45   
ΦΟΡΤΗΓΑ

>12T 

A.4 34 KHH 4541 Οχημα μεταφορας με γαντζο 77 IVECO AD410T41 
ΦΟΡΤΗΓΑ

>12T 

A.4 35 
505011L35713

3 
Οχημα μεταφορας με γαντζο 77 

MERSEDES BENZ-
AXOR 1829K/39 

ΦΟΡΤΗΓΑ
>12T 

A.4 36 ΚΗΗ 6586 Βυτιοφόρο μετ. αποβλήτων 77 DAF CF 410 FAR  
ΦΟΡΤΗΓΑ

>12T 

A.4 37 KHH 6727 Βυτιοφόρο μετ. αποβλήτων 77 DAF CF 410 FAR  
ΦΟΡΤΗΓΑ

>12T 

A.5 38 ΚΗΗ 5082 Απορριμματοφόρο με επικαθήμενη πρέσα 77 
IVECO TRAKKER 

AD720T41T 

ΣΥΡΜΟΣ 
ΜΕ 

ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΕΙΑ 

A.5 39 ΚΗΗ 7164 Απορριμματοφόρο με επικαθήμενη πρέσα 77 
IVECO TRAKKER 

AD720T41T 

ΣΥΡΜΟΣ 
ΜΕ 

ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΕΙΑ 

A.6 40 ΚΗΗ 1952 Απορριμματοφόρο  35 IVECO ML 150E22 
ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 41 KHO 8623 Απορριμματοφόρο  68 MERCEDES 
ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 



  

 
 

A.6 42 KHI 7782 Απορριμματοφόρο  57 MERCEDES 
ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 43 ΚΗΗ 1951 Απορριμματοφόρο  40 NISSAN TK3150 
ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 44 ΚΗΗ 1859 Απορριμματοφόρο πρέσα 35 IVECO SPA A1LMO1 
ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 45 KHI 7924 Βυτιοφόρο (υδροφόρα) 77 IVECO MAGIRUS 
ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 46 ΚΗΗ 1904 
Βυτιοφόρο ακαθάρτων υδάτων 

(υδροφόρα) 
35 IVECO ΤΜ6D90ER 

ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 47 ΚΗΗ 1903 
Βυτιοφόρο ακαθάρτων υδάτων 

(υδροφόρα) 
35 IVECO ΤΜ6D90ER 

ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 48 ΚΗΟ 8622 Βυτιοφόρο μετ. αποβλήτων 72 STEYER 
ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 49 KHO 8572 Μεταφορά κάδων απορριμμάτων 40 STEYER EXCEL 
ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 50 KHI 7931 Φορτηγό ανατρεπόμενο 70 
SCANIA HOLLAND 

CB8X4 

ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 51 KHI 7932 Φορτηγό ανατρεπόμενο 70 
SCANIA HOLLAND 

CB8X4 

ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 52 KHO 8520 Φορτηγό ανατρεπόμενο 40 ΕΛΒΟ  15S18 
ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 53 ΚΗΗ 1894 Φορτηγό μεταφοράς κάδων (κουρτίνας) 47 IVECO MAG 6136 
ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 54 KHO 7862 Φορτηγό μη ανατρεπόμενο 33 VOLVO F16 
ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.6 55 ΚΗΙ 2555 Φορτηγό ανατρεπόμενο 77 IVECO ΜΑGIRUS   
ΦΟΡΤΗΓΑ
>3,5Τ≤12

Τ 

A.7 56 ΚΗΟ 8822 Φορτηγό (Ημιφορτηγό) 9 FIAT STRADA 
ΦΟΡΤΗΓΑ

≤3,5 T 

A.7 57 ΚΗΗ 1906 Φορτηγό (Ημιφορτηγό) 17 ISYZU 6051 
ΦΟΡΤΗΓΑ

≤3,5 T 

A.7 58 ΚΗΙ 7846 Φορτηγό (Ημιφορτηγό) 17 MITSUBISHI KAOT 
ΦΟΡΤΗΓΑ

≤3,5 T 

A.7 59 ΚΗΙ 7890 Φορτηγό (Ημιφορτηγό) 16 NISSAN NAVARA 
ΦΟΡΤΗΓΑ

≤3,5 T 

A.7 60 ΚΗΙ 7891 Φορτηγό (Ημιφορτηγό) 16 NISSAN NAVARA 
ΦΟΡΤΗΓΑ

≤3,5 T 

A.7 61 ΚΗΗ 1895 Φορτηγό ανατρεπόμενο (5 τόνων) 18 IVECO MAG 6120 
ΦΟΡΤΗΓΑ

≤3,5 T 

A.7 62 ΚΗΗ 7131 Φορτηγό (Ημιφορτηγό) 18 TOYOTA HILUX 
ΦΟΡΤΗΓΑ

≤3,5 T 


