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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                      

          Λάρισα 4/10/2019 

Αριθ. Πρωτ. Αμαξ.: 852      

 

 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: 9
ο

 χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου 

Ταχ. Κώδικας: 411 10 

Πληροφορίες: Ψυχούλης Βασίλειος 

Τηλέφωνο: 2410 575690-91 

Fax: 2410 575096 

E-mail: promam@larissa-dimos.gr  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INTER FACE ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΒΛΑΒΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ενός INTER FACE με οθόνη για τη  

διαγνωστική συσκευή βλαβών οχημάτων του τμήματος Συντήρησης Οχημάτων και μέσων 

Καθαριότητας και Λοιπού Εξοπλισμού του αμαξοστασίου του δήμου, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 1.500,00 € με ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου (έτος 2019) και τον Κ.Α.Ε.: 

70.7131.80001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

του Δήμου Λαρισαίων. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απόφαση δημάρχου (απευθείας 

ανάθεση αρ. 118 ν. 4412/2016.  Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08.08.2016). 

Η ανάθεση της προμήθεια θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και τα 

απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
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Άρθρο 1ο … (ισχύουσες διατάξεις) 

1. Οι διατάξεις του αρ. 118 του 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08.08.2016), περί 

διαδικασίας με απευθείας ανάθεση. 

2. Ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2019, για τον Κ.Α.Ε.: 70.7131.80001 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», ο 

οποίος έχει ψηφισθεί και έχει αναληφθεί. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 41109/23-09-2019, αίτημα της Υπηρεσίας για την προμήθεια 

ενός INTER FACE με οθόνη για τη  διαγνωστική συσκευή βλαβών οχημάτων με 

Πρωτογενές 19REQ005609206 / 2019-09-25. 

4. Την υπ’αριθ. 4631/01-10-2019, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, για την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης της 

πίστωσης, για το ποσό των 1.500,00 €, με αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων α/α 1634 (ΑΔΑ: ΨΒΦΜΩΛΞ-ΕΤΠ) και Εγκεκριμένο 

19REQ005639404 / 2019-10-01. 

Άρθρο 2ο … (τόπος - ημερομηνία κατάθεσης προσφορών) 

Οι προσφορές για την προμήθεια καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα 

θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται (ταχυδρομικώς ή με fax ή με email) στο Δημοτικό 

Αμαξοστάσιο, 9
ο

 χιλ. Π.Ε.Ο. Λαρίσης – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου, έως και την Τρίτη 

08/10/2019  και κατά το χρονικό διάστημα από 7:30 π.μ. μέχρι 1:30 μ.μ. 

Άρθρο 3ο … (υποχρεώσεις μειοδότη/αναδόχου) 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους καθώς και 

κάθε άλλη επιβάρυνση που αφορά τη μεταφορά και παράδοση του μηχανήματος. Ο 

Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α.  

Οι λαμβάνοντες μέρος στη διαδικασία κατάθεσης προσφορών θεωρείται ότι έλαβαν 

γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. 

Άρθρο 4ο … (πληρωμές) 

Η πληρωμή θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την ημέρα προσκόμισης του 

τιμολογίου. 

Οποιοσδήποτε άλλος όρος που τυχόν θα αναφέρεται στις Οικονομικές Προσφορές 

σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο πληρωμής – εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες 
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πιθανές ρήτρες, δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση του Δήμου 

Λαρισαίων προς τον προμηθευτή ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον προμηθευτή 

έναντι του Δήμου 

Άρθρο 5ο … (τεχνικές προδιαγραφές) 

Η συσκευή να είναι αναγνωρισμένου οίκου με καλή φήμη στην Ελλάδα ή / και στο 

Εξωτερικό. 

Να προσκομισθούν τα Τεχνικά Φύλλα Πληροφοριών (κατά προτίμηση στην ελληνική 

γλώσσα), όπου να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 

Επίσης να είναι σύμφωνη με τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία: 

� Επεξεργαστής INTER FACE 17-8550V 

� ΜΝΗΜΗ 8 GB  

� Οθόνη FULL HD 15.6” 

� 2 USB & Σειριακή Θύρα 

� Γνήσιο λειτουργικό σύστημα WINDOWS  64 bit 

� Μπαταρία μεγάλης διάρκειας 8 τουλάχιστον ωρών  

� Η συσκευή να είναι υψηλής ανθεκτικότητας και προστασίας από υγρά 

(στρατιωτικού τύπου) 

� Να φέρει τσάντα αποθήκευσης  

Η συσκευή θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο όλα τα παραπάνω τεχνικά 

χαρακτηριστικά  και τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης. Προσφορές οι οποίες δεν 

θα πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Άρθρο 6ο … (παραλαβή μηχανήματος) 

Η παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο του Δήμου 

Λαρισαίων, 9ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαρίσης – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου με έξοδα του αναδόχου. 
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Άρθρο 7ο … (ενδεικτικός προϋπολογισμός )   

 

Πίνακας 1: Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Περιγραφή Συνολική Προϋπ. Αξία (µε 
ΦΠΑ) 

INTER FACE µε οθόνη 1.500,00 € 

 

 

Λάρισα 04/10/2019 

Συντάχθηκε 

ΨΥΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 
 
 

Λάρισα 04/10/2019   Λάρισα 04/10/2019 

Ελέγχθηκε   Θεωρήθηκε 

          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
   

ΛΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
 

 


