ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Τεχνικός Έλεγχος οχηµάτων-ΚΤΕΟ
του ∆ήµου Μαντουδίου-Λίµνης-Αγ.Άννας
έτους 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΝΑΣ

Πρου/σµός: 3.100,00€

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ.Α: 70.6411.0004

Ταχ.∆/νση: Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 3
Τ.Κ.
34 004 Μαντούδι Ευβοίας
Πληροφορίες : Ευµ. Παπακων/νου
ΤΗΛ.: 2227 3 50121
FAX: 2227 3 50130
e-mail : evi@0669.syzefxis.gov.gr

ΧΡΗΜΑ/ΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV: 71631200-2 ‘’Υπηρεσίες τεχνικού
ελέγχου Αυτοκινήτων’’.

Αρ. Μελέτης:

2/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται
η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ΄΄
τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων΄΄ του ∆ήµου Mαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας.
Η
δαπάνη
προϋπολογίζεται
να
ανέλθει
στο
µικτό
ποσό
των
3.100,00€ συµπεριλαµβανοµένου των λοιπών επιβαρύνσεων και θα καλυφθεί
από τον Κ.Α. 70.6411.0004 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Mαντουδίου-ΛίµνηςΑγίας Άννας για το έτος 2019 .
Ο ∆ήµος µας χρειάζεται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού
Ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ) , έκδοση καρτών καυσαερίων και τυχόν τέλη επανελέγχουεπιβαρύνσεις των οχηµάτων του ∆ήµου» ως υποχρεωτική και απολύτως απαραίτητη
για την κυκλοφορία των ∆ηµοτικών Οχηµάτων για το οικονοµικό έτος 2019, χρονικής
διάρκειας έως την 31/12/2019.
Η τιµή µονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή κα αµετάβλητη κατά τη διάρκεια
της σύµβασης ενός έτους και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση υπόκειται.
Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει κατόπιν συλλογή προσφορών και µε κριτήριο τη
χαµηλότερη τιµή µε απόφαση ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118
του Ν. 4412/2016.
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων της σύµβασης
που θα προκύψουν.
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνουν εργασίες Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων,
έκδοση καρτών καυσαερίων και τυχόν τέλη επανελέγχου-επιβαρύνσεις των οχηµάτων
στον κάτωθι αριθµό οχηµάτων ανά κατηγορία.
Ο Τεχνικός έλεγχος θα διεξαχθεί από ιδιωτικό κέντρο µε σκοπό τον τεχνικό έλεγχο
των οχηµάτων του ∆ήµου για το έτος 2019.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΕΟ – ΚΕΚ 2019
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

1.
2.

1.
2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Εργασία τεχνικού ελέγχου
3
Εργασία ελέγχου καυσαερίων
12
ΦΟΡΤΗΓΑ -ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Εργασία τεχνικού ελέγχου
10
Εργασία ελέγχου καυσαερίων
11

440,00
190,00

2.305,00
165,00

Οι αναφερόµενες τιµές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα που έγινε στις τρέχουσες
τιµές αγοράς σε αντίστοιχες υπηρεσίες.
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της εργασίας υπάγονται
στις διατάξεις:
o Του Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων
, Προµηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρµογή στις Οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και
2014 / 25 / ΕΕ ) .
o Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
o Του Ν. 4555/2018
o Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
o Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας µε
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
o Tου Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) 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 και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.
o Του
Π∆
1387/1981
(ΦΕΚ
347/Α/31-12-1981)
και
την
ΥΑ
44800/123/17.2.1985 (ΦΕΚ 781/Β/1985) ‘’καθιέρωση περιοδικού τεχνικού
ελέγχου οδικών οχηµάτων και των ρυµουλκηµένων τους’’.
o Την Υπουργική Απόφαση 74368/861/31-10-2019 (ΦΕΚ Β΄3975) περί
τροποποίηση υπουργικών αποφάσεων για τα ΚΤΕΟ.
Λίµνη 8/11/2019
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