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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Α∆Α:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                             Σέρρες, 2 Αυγούστου 2017      

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ          Αρ. Πρωτ.: 317356/3303      

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ.-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ                                                                Α∆ΑΜ:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ.∆/νση       : Μεραρχίας 36 
Ταχ. Κώδικας  : 62 110 Σέρρες                                                          
Πληροφορίες   : Χαριζάνου Ελένη 
Τηλέφωνο        : 2321350362 
Fax                   : 2321350458                                             
Ε-mail              : xarizanou@serres.pkm.gov.gr                                             

                                                                                                                                           

                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την ετήσια διακρίβωση και την έκδοση 

των διακριβωτηρίων όλων των εγκατεστηµένων µηχ/των & οργάνων των δυο αυτόµατων 

γραµµών του ΚΤΕΟ Σερρών σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 ή 9001:2015, CPV 

50433000-9, Κωδ. NUTS:EL526 

 

       Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειµένου να προχωρήσει στην ετήσια διακρίβωση 

και την έκδοση των διακριβωτηρίων όλων των εγκατεστηµένων µηχ/των & οργάνων των δυο 

αυτόµατων γραµµών του ΚΤΕΟ Σερρών σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 ή 

9001:2015, CPV 50433000-9 και έχοντας υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 

2) Τον Οργανισµό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.∆.133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27- 

12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας… » (ΦΕΚ 143/Α). 

4) Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α) 

όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση». 

5) Την αρ. 30110 385/27-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ Β/390/10-2-2017) του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει».    

6) Το µε αριθ. πρωτ. 316247/12933/28-7-2017 έγγραφο του ΚΤΕΟ Σερρών. 

7) Την µε αρ.1312/18-7-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ µε 

Α∆Α:Ω9ΒΗ7ΛΛ-4ΕΧ. 

8) Την µε αρ. πρωτ. 311547/3258/26-7-2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε 

Α∆Α:7Γ9Λ7ΛΛ-3ΞΙ και Α∆ΑΜ:17REQ001754439 που καταχωρήθηκε µε α/α  2515 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ. 

9) Την µε αρ. 2108/22-11-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΚΜ µε 

Α∆Α:ΨΒΨ97ΛΛ-9ΛΥ που αφορά την ανάδειξη µελών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνιστικών 

διαδικασιών της Π.Ε. Σερρών 

 

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 

ετήσια  διακρίβωση και την έκδοση των διακριβωτηρίων όλων των εγκατεστηµένων µηχ/των 

& οργάνων των δυο αυτόµατων γραµµών του ΚΤΕΟ Σερρών, κατόπιν πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει τιµής, µετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των κάτωθι προδιαγραφών. 

  Ο ανάδοχος που θα πραγµατοποιήσει τις διακριβώσεις πρέπει να έχει δυνατότητα 

διακρίβωσης µηχανηµάτων Τεχνικού Ελέγχου ∆. ΚΤΕΟ τύπου Beissbarth και να εκδίδει 

πιστοποιητικά διακρίβωσης σύµφωνα µε την εφαρµογή του Συστήµατος Ποιότητας κατά 

πρότυπο 9001:2008 ή ISO 9001:2015. Ο εξοπλισµός δε των προτύπων οργάνων να είναι 

διακριβωµένος από διαπιστευµένο εργαστήριο κατά ISO 9001:2008 ή 9001:2015, ώστε να 

εξασφαλίζεται η απαραίτητη ιχνηλασιµότητα και το αδιάβλητο των µετρούµενων 

αποτελεσµάτων. 

   Οι εργασίες διακρίβωσης που θα πραγµατοποιήσει ο ανάδοχος θα αφορούν τα 

µηχανήµατα όπως εκείνα αναφέρονται στην Υ.Α. 20794/2222/2012 «Καθορισµός των όρων 

και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των ∆ηµοσίων ΚΤΕΟ», ΦΕΚ 1466 Β΄/3-5-2012 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στους (2) διαδρόµους τεχνικού ελέγχου των ελαφρών & 

βαρέων οχηµάτων του ΚΤΕΟ Σερρών και σε όποια από αυτά προβλέπεται διακρίβωση.  

Tο κόστος που τυχόν προκληθεί ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση προσωρινά µε τη χρήση 

κωδικού και για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την ολοκλήρωση των απαραίτητων 

εργασιών θα βαρύνει τον ανάδοχο (Υ.Α. αρ. 20794/2222/12 ΦΕΚ 1466 Β΄/3-5-2012, άρ. 11 

παρ. 3γ). 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 2.666,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία έχει εγκριθεί µε την αρ. 1312/2017 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. Α∆Α:Ω9ΒΗ7ΛΛ-4ΕΧ και την Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης  µε  αρ. πρωτ. 311547/3258/26-7-2017 (Α∆Α:7Γ9Λ7ΛΛ-3ΞΙ, 

Α∆ΑΜ:17REQ001754439), η οποία καταχωρήθηκε µε α/α  2515 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ. 

  Η διακρίβωση των µηχανηµάτων και οργάνων πρέπει να γίνεται µια φορά το χρόνο. Η 

προηγούµενη πραγµατοποιήθηκε στις 23-9-2016 και η φετινή ετήσια διακρίβωση πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 22-9-2017.   

 Κάθε ενδιαφερόµενος θα αποστείλει την προσφορά του (Οικονοµική -Τεχνική) σε ένα 

κύριο σφραγισµένο φάκελο. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς 

υποφακέλους, έναν µε τον τίτλο Οικονοµική Προσφορά και ένα µε τον τίτλο  Τεχνική 

Προσφορά µε τα στοιχεία πιστοποίησης του υποψήφιου αναδόχου κατά πρότυπο ISO 

9001:2008 ή 9001:2015 στον οποίο θα περιγράφεται η προσφερόµενη υπηρεσία αναλυτικά.  

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

προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί αρχικά. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως 

προς τις προδιαγραφές θα συνεχίσουν µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. Κάθε 

προσφορά που θα απορρίπτεται θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως.    

Κατόπιν των ανωτέρω, θα προκύψει ο οριστικός ανάδοχος ο οποίος θα πρέπει να 

προσκοµίσει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στο γραφείο 
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 όροφος, Μεραρχίας 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350362 µέχρι και την 11-8-

2017, στις 2.30 µ.µ. 

            Οι προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρ. 

Πόρων της Π.Ε. Σερρών την 14-8-2017 και ώρα 8:30 π.µ. παρουσία της Επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγµάτευσης της Π.Ε. 

Σερρών και παρουσία υπαλλήλου/ων του ΚΤΕΟ Σερρών, προκειµένου να συνδράµουν στην 

αξιολόγηση της πληρότητας της προσφοράς. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr 

 

                                                             Ο Αν. Πρ. της Υποδ/νσης Οικ/κού - Ανθρ. Πόρων 

                                                                                      Της Π.Ε. Σερρών 

 

 

                                                                                   Κοτζάογλου Σωκράτης 
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