
                                                        
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Γ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΦΔΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΦΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Πλθροφορίεσ: Καρποφηθσ Δθμιτριοσ 
e-mail: ddiimmiittrriisskkaarrppoouuzziiss@@yyaahhoooo..ccoomm 

Σθλ: 22510 27090 

 
 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 101/2021 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΜΔΛΔΤΗ 
 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

 
 
 

CPV: 71631200-2 
 
 
 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΩΗ € 4.008 ΜΕ Φ.Π.Α. 17% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 
 
 
 

mailto:dimitriskarpouzis@yahoo.com


 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                                                                           ΟΧΗΜΑΣΩΝ 
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
 
 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

    Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικοφ ελζγχου επιβατικϊν, θμιφορτθγϊν, 
δίκυκλων και μοτοςικλετϊν οχθμάτων του Διμου Μυτιλινθσ, CPV: 71631200-2 (υπθρεςίεσ τεχνικοφ 
ελζγχου αυτοκινιτων), για το οικονομικό ζτοσ 2021. 
    Αναλυτικότερα, ο Διμοσ Μυτιλινθσ πρόκειται να προχωριςει ςτθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςε 
ανάδοχο, ο οποίοσ, με δικι του ευκφνθ, κα διακζτει τον απαραίτθτο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, τον 
νόμιμα αδειοδοτθμζνο χϊρο (ΙΚΣΕΟ), τα απαιτοφμενα μθχανικά μζςα, το εξειδικευμζνο προςωπικό 
κλπ για τθν εκτζλεςθ όλων των απαραίτθτων υπθρεςιϊν για τον υποχρεωτικό, εκ του νόμου, τεχνικό 
ζλεγχο και ζκδοςθ κάρτασ καυςαερίων των επιβατικϊν, θμιφορτθγϊν, δίκυκλων και μοτοςικλετϊν 
οχθμάτων του Διμου. 
    Οι προβλεπόμενεσ προσ ανάκεςθ υπθρεςίεσ ζχουν ταξινομθκεί ςτισ παρακάτω βαςικζσ ομάδεσ 
εργαςιϊν: 

 

ΟΜΑΔΑ ΓΙΔΟ ΓΡΓΑΙΑ 
Α Υπηρεζίες και παράβολα ηετνικού ελέγτοσ επιβαηικών οτημάηων 

Β Υπηρεζίες και παράβολα ηετνικού ελέγτοσ ημιθορηηγών οτημάηων 

Γ Υπηρεζίες και παράβολα ηετνικού ελέγτοσ δίκσκλων & μοηοζικλεηών 

Γ Υπηρεζίες ανανέωζης κάρηας ελέγτοσ κασζαερίων 

 
Η εκτζλεςθ των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν προβλζπεται εκ του νόμου, υποχρεωτικά, για όλα τα 

δθμοτικά δίκυκλα οχιματα άνω των 50 κυβ. εκατοςτϊν και για τα λοιπά δθμοτικά οχιματα μζχρι 3,5 
τόνουσ μικτό βάροσ ι μζχρι 9 κζςεων και επαναλαμβάνεται κάκε ζτοσ για τθν ζκδοςθ κάρτασ 
καυςαερίων και κάκε δφο ζτθ για τον τεχνικό ζλεγχο. 

Η μετάβαςθ των οχθμάτων του Διμου ςε ιδιωτικό ΚΣΕΟ κρίνεται επιβεβλθμζνθ, διότι το Δθμόςιο 
ΚΣΕΟ Λζςβου μπορεί να δεχτεί, λόγω γραφειοκρατίασ, μόνο όςα οχιματα του Διμου μασ ζχουν 
ενταχκεί ςτο ΑΦΜ του Διμου Μυτιλινθσ. Αυτό προχποκζτει τθν μεταβίβαςθ τθσ άδειασ 
κυκλοφορίασ ζκαςτου οχιματοσ από τον πρϊθν Διμο Λζςβου, μια διαδικαςία που δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί γραφειοκρατικά μζχρι και ςιμερα. 

Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν με απόφαςθ Δθμάρχου, θ οποία κα κακορίηει τον ανάδοχο και το 
κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ ανά ομάδα εργαςιϊν. Η εργαςία κα εκτελείται τμθματικά και ο Διμοσ 
δφναται να επιλζγει διαφορετικοφσ αναδόχουσ, κατά τον ςυμφερότερο γι’ αυτόν τρόπο, ςφμφωνα 
με τισ ανάγκεσ του. 

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εξαντλιςει όλο το ποςό του προχπολογιςμοφ. Επιπλζον, 
μπορεί να μεταφζρει ποςά από τον κωδικό μιασ ομάδασ εργαςιϊν, ο οποίοσ παρουςιάηει υπζρβαςθ, 
ςε άλλο κωδικό ςυμβατικισ ομάδασ εργαςιϊν, χωρίσ να μεταβάλλεται το ςυνολικό ποςό τθσ 
ςφμβαςθσ του αναδόχου και χωρίσ ο ανάδοχοσ να ζχει δικαίωμα αμφιςβιτθςθσ. 

Σα οχιματα βρίςκονται ςτα αμαξοςτάςια κάκε δθμοτικισ ενότθτασ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι 
κα πρζπει να επιςκεφκοφν προκειμζνου να ςχθματίςουν πλιρθ εικόνα για αυτά και για τισ ανάγκεσ 
τθσ υπθρεςίασ. 

Η ενδεικτικι δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε € 4.008,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 
17%. 
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το παραπάνω ενδεικτικό ποςό ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρθ, κακϊσ και τα προβλεπόμενα παράβολα ΚΣΕΟ δθμοςίου, μαηί με τισ προςαυξιςεισ-πρόςτιμα, 
για ζκαςτο όχθμα. Ενδζχεται, οριςμζνα οχιματα να ελεγχκοφν εκπρόκεςμα, λόγω χρονοβόρων 
εργαςιϊν επιςκευισ. 

Η χρθματοδότθςθ προζρχεται από τουσ πόρουσ του Διμου και ςε βάροσ του Κ.Α.Ε. 00.6331.0001. 
 
 

Μυτιλινθ, Ιοφλιοσ 2021 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
 

                                                                                                 Βάςει τθσ αρικμ. Πρωτ.:Γ.Γ./Φ024-03/22420 
Ο υντάξασ                                                                                Ο Αν. Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

                                                                                                  Διοικθτικών Τπθρεςιών 
 
 

               Δθμιτριοσ Καρποφηθσ                                                                          Ευςτράτιοσ Χριςτοφαρισ 
         Μθχανολόγοσ-Μθχανικόσ ΣΕ                                                               ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                                                                           ΟΧΗΜΑΣΩΝ 
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 
 

Σο παρόν ενδεικτικό τιμολόγιο εκπονικθκε για τισ ανάγκεσ του Διμου Μυτιλινθσ, ςφμφωνα με 
τθν παρακάτω ταξινόμθςθ. Οι υπολογιηόμενεσ τιμζσ βαςίηονται ςτο κόςτοσ αντίςτοιχων ςυμβάςεων 
παροχισ υπθρεςιϊν προθγοφμενων ετϊν του Διμου και ςτισ τρζχουςεσ τιμζσ τθσ ελεφκερθσ 
αγοράσ. 

τα παρακάτω ενδεικτικά ποςά ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρθ, κακϊσ και τα προβλεπόμενα παράβολα ΚΣΕΟ δθμοςίου, μαηί με τισ προςαυξιςεισ, για ζκαςτο 
όχθμα. 

 

ΟΜΑΔΑ ΓΙΔΟ ΓΡΓΑΙΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 

Γμδεικη.Κόζηος 

καηά ότημα 

με ΦΠΑ 17% 

€ 

Δαπάμη  

με ΦΠΑ 17% 

€ 

Α 
Υπηρεζίες και παράβολα ηετνικού ελέγτοσ  

επιβαηικών οτημάηων 
14 71 994 

Β 
Υπηρεζίες και παράβολα ηετνικού ελέγτοσ  

ημιθορηηγών οτημάηων 
22 102 2244 

Γ 
Υπηρεζίες και παράβολα ηετνικού ελέγτοσ  

δίκσκλων & μοηοζικλεηών 

 
10 

 
69 690 

Γ 
Υπηρεζίες ανανέωζης κάρηας ελέγτοσ  

κασζαερίων 
  8 10 80 

 
 

  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17% -ΕΤΡΩ- 
  

4.008,00 

 
 
 

 

Μυτιλινθ, Ιοφλιοσ 2021 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
 

                                                                                                 Βάςει τθσ αρικμ. Πρωτ.:Γ.Γ./Φ024-03/22420 
Ο υντάξασ                                                                                Ο Αν. Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

                                                                                                  Διοικθτικών Τπθρεςιών 
 
 

               Δθμιτριοσ Καρποφηθσ                                                                          Ευςτράτιοσ Χριςτοφαρισ 
         Μθχανολόγοσ-Μθχανικόσ ΣΕ                                                               ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                                                                           ΟΧΗΜΑΣΩΝ 
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 

 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
 

Άρκρο 1ο :  Αντικείμενο 
      Με τθν παροφςα ςυγγραφι προβλζπεται θ ανάκεςθ των υπθρεςιϊν τεχνικοφ ελζγχου 
επιβατικϊν, θμιφορτθγϊν, δίκυκλων και μοτοςικλετϊν οχθμάτων του Διμου Μυτιλινθσ, για το 
οικονομικό ζτοσ 2021. 

 
Άρκρο 2ο :  Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
  ● του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006, Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων 
  ● του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010, Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαφγεια» 
  ● του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’, Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει 
  ● του Ν.3852/2010, Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ. 

 
Άρκρο 3ο :  υμβατικά ςτοιχεία 

Σα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
α. Σο ενδεικτικό τιμολόγιο τθσ μελζτθσ. 
Β. Η ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 
Γ. Η τεχνικι περιγραφι. 

 
Άρκρο 4ο :  Ζναρξθ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ 

Η εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα ξεκινιςει άμεςα με τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ζωσ το 
τζλοσ του ζτουσ ι ζωσ ότου εξαντλθκεί το ποςό τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Άρκρο 5ο :  Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ 

Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν με απόφαςθ Δθμάρχου, θ οποία κα κακορίηει τον ανάδοχο και το 
κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ ανά ομάδα εργαςιϊν. Η εργαςία κα εκτελείται τμθματικά και ο Διμοσ 
δφναται να επιλζγει διαφορετικοφσ αναδόχουσ, κατά τον ςυμφερότερο γι’ αυτόν τρόπο, ςφμφωνα 
με τισ ανάγκεσ του. 

 
Άρκρο 6ο :  Τποχρεώςεισ του εντολοδόχου 

Ο εντολοδόχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυγκροτιςει τα ςυνεργεία διεξαγωγισ τθσ υπθρεςίασ, 
ευκφνεται για τθν ακρίβεια των ςτοιχείων και για τθν καλι και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, 
αμελλθτί και άνευ διακοπισ (ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Παρακάτω δίδονται ομαδοποιθμζνα τα δθμοτικά οχιματα, τα οποία αφοροφν οι υπθρεςίεσ τισ 
οποίεσ κα αναλάβει ο εντολοδόχοσ. 
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ΟΜΑΔΑ Α: Γπιβαηικά (ηετμικός έλεγτος) 

 
 

 

Α/Α Αριθμός Κσκλοφορίας 

1 KHI 4182 

2 KHI 1293 

3 KHI 1264 

4 KHI 4185 

5 KHI 4183 

6 KHI 1265 

7 KHI 6710 

8 KHI 6702 

9 KHI 1259 

10 KHI 1267 

11 KHI 1269 

12 KHI 6798 

13 KHI 6739 

14 KHI 4199 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β: Ημιθορηηγά (ηετμικός έλεγτος) 

 

Α/Α Αριθμός Κσκλοφορίας 

1 KHI 1204 
2 KHI 1205 
3 KHI 1257 
4 KHI 1253 
5 KHI 1213 
6 KHI 1279 
7 KHI 4192 
8 KHY 2596 
9 KHI 6791 
10 KHI 6733 
11 KHI 1234 
12 KHI 1275 
13 KHI 6719 
14 KHI 1210 
15 KHI 6742 
16 KHI 4187 
17 KHI 4181 
18 KHI 1274 
19 KHY 2599 
20 KΗΥ 2566 
21 KHI 6701 
22 KHI 6740 
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ΟΜΑΔΑ Γ: Δίκσκλα & Μοηοζικλέηες (ηετμικός έλεγτος) 

 

 
 

 

Α/Α Αριθμός Κσκλοφορίας 

1 MΤΒ 419 

2 MΥM 245 

3 MΥΙ 354 

4 MYH 244 

5 MYN 089 

6 MTB 999 

7 EZM 585 

8 MYE 760 

9 MYB 251 

10 MΥΦ 058 
 
 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ: Κάρηα ελέγτοσ κασζαερίωμ (αμαμέωζη) 
 

 
 

Α/Α Αρικμόσ Κυκλοφορίασ 

1                KHI 1263 

2                KHI 6724 

3                KHI 6790 

4                KHI 6799 

5             KHI 6728 

6  KHI 1294 

7  KHI 1288 

8  ΚΗΙ 6707 

 
 

Άρκρο 7ο :  Τποχρεώςεισ του εντολζα 
Ο εντολζασ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι ςτον εντολοδόχο όλων των μζςων, 

διευκολφνςεων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτθτα  για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ 
υπθρεςίασ. 

 
 

Άρκρο 8ο :  Ανωτζρα βία 
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να 

προβλεφκεί, ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςισ του καταβλικθκε 
υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι 
εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε 
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περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ δεν είναι υπαίτιοσ, αιφνιδιαςτικι απεργία 
προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. 

τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να 
ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια, ςε ςυνεργαςία με το 
άλλο μζροσ, για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ 
βίασ. 

Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται προςαρμοηόμενοσ ανάλογα και για τον εντολζα. 
 
 

Άρκρο 9ο :  Ανακεώρθςθ τιμών 
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν 

ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 
 
 

Άρκρο 10ο :  Σρόποσ πλθρωμισ 
Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν, θ αμοιβι του εντολοδόχου (αναδόχου) κακορίηεται 

ςε € 4.008,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, για το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ εντολισ. Η καταβολι του 
ωσ άνω ποςοφ γίνεται φςτερα από τθν ζκδοςθ ςχετικοφ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν του 
εντολοδόχου και ανάλογα με τθν παράδοςθ των εργαςιϊν. 

το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ, 
κακϊσ και τα προβλεπόμενα παράβολα ΚΣΕΟ δθμοςίου, μαηί με τισ προςαυξιςεισ, για ζκαςτο 
όχθμα. Η αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και 
παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 
 
 

Άρκρο 11ο :  Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 
Ο εντολοδόχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ 

φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που 
ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ. 
 

Άρκρο 12ο :  Επίλυςθ διαφορών 
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ επιλφονται ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
 
 

 
Μυτιλινθ, Ιοφλιοσ 2021 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 
 

                                                                                                 Βάςει τθσ αρικμ. Πρωτ.:Γ.Γ./Φ024-03/22420 
Ο υντάξασ                                                                                Ο Αν. Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

                                                                                                  Διοικθτικών Τπθρεςιών 
 
 

               Δθμιτριοσ Καρποφηθσ                                                                          Ευςτράτιοσ Χριςτοφαρισ 
         Μθχανολόγοσ-Μθχανικόσ ΣΕ                                                               ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                   ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                                                                            ΟΧΗΜΑΣΩΝ 
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
 
 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Αρικμόσ Μελζτθσ   101 /2021 
 
 

 τα παρακάτω προςφερόμενα ποςά ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρθ, κακϊσ και τα προβλεπόμενα παράβολα ΚΣΕΟ δθμοςίου, μαηί με τισ προςαυξιςεισ, για ζκαςτο 
όχθμα. 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΓΙΔΟ ΓΡΓΑΙΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΜΓ ΦΠΑ 17% 

€ 

Α 
Υπηρεζίες και παράβολα ηετνικού ελέγτοσ  

επιβαηικών οτημάηων 
14 

 
 

Β 
Υπηρεζίες και παράβολα ηετνικού ελέγτοσ  

ημιθορηηγών οτημάηων 
22  

Γ 
Υπηρεζίες και παράβολα ηετνικού ελέγτοσ  

δίκσκλων & μοηοζικλεηών 

 
10 

 
 

Γ 
Υπηρεζίες ανανέωζης κάρηας ελέγτοσ  

κασζαερίων 
  7  

 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 17%  - ΕΤΡΩ - 
 
 

 
 
 
 

Ημερομθνία:  ………………………….  / ………………………….  / 2021 
 

Ο Προςφζρων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


