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Θεσσαλονίκη 19 Σεπτεμβρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.: 1767 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης 

για ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα 

 

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου 

Θεσσαλονίκης με βάση την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθ. 249/03-09-2018 

(Θ.7a2), (ΑΔΑ: Ψ1ΥΣΟΡΣΔ-ΚΞ9) προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια υπηρεσιών 

μακροχρόνιας μίσθωσης για ένα (1) ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο που τίθεται για 

πρώτη φορά σε κυκλοφορία, για την κάλυψη των πάγιων αναγκών μετακίνησης των 

τηλεοπτικών συνεργείων που καλύπτουν την επικαιρότητα με επιτόπια ρεπορτάζ, με βάση την 

πλέον συμφερότερη προσφορά, για τέσσερα (4) έτη.  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων 

είκοσι ευρώ (έως 19.220,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..  

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Μακροχρόνια μίσθωση ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου με τις παρακάτω 

προδιαγραφές: 

1. Αριθμός θυρών: 4 ή 5 

2. Καύσιμο: Diesel 

3. Κυβισμός: 1400cc έως 1600cc  

4. Ιπποδύναμη: μεγαλύτερη ή ίση με 100HP 

5. Διάρκεια μίσθωσης: 4 έτη 

6. Χρήση: έως 20.000 χιλιόμετρα ανά έτος 

7. Το αυτοκίνητο να τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία 

8. Απαραίτητες καλύψεις: 

− Τέλη κυκλοφορίας, έλεγχος ΚΤΕΟ, έκδοση κάρτας καυσαερίων 

− Ολοκληρωμένη συντήρηση αυτοκινήτου 

− Χρέωση ανά επιπλέον χιλιόμετρο πέραν των συμφωνηθέντων 

− Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χιλιόμετρα ή κάθε τρία χρόνια  

− Κάλυψη ιδίων ζημιών – ύψος απαλλαγής 

− Ασφάλεια αστικής ευθύνης προς τρίτους 

− Ασφάλεια πυρός 

− Ασφάλεια κλοπής (μερική ή ολική) 

− Ασφάλεια από φυσικά φαινόμενα 

− Ασφάλεια θραύσης κρυστάλλων 

− Οδική βοήθεια  

− Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος εντός 24ώρου 

− Αριθμός δηλούμενων οδηγών χρήσης αυτοκινήτου 

Τα μισθώματα θα καταβάλλονται στον ανάδοχο μηνιαίως μετά την έκδοση του σχετικού 

παραστατικού σε χρονική στιγμή που θα συμφωνείται από τα δύο μέρη.  
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Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής και υπόκεινται στις 

νόμιμες κρατήσεις.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και 

περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω:  

1. Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η 

οποία φέρει ημερομηνία προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς και 

δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και να δηλώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος:  

i) Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις,  

ii) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της 

οποίας έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

3. Την οικονομική προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης ΙΧ 

επιβατικού αυτοκινήτου η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό του μηνιαίου 

μισθώματος και τυχόν εγγύησης σε ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανά τύπο οχήματος.    

Η υποβολή προσφορών είναι δυνατή κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας πρόσκλησης μέχρι τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 μμ. Οι έντυπες 

προσφορές κατατίθενται στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου της ΔΕΠΘΕ (Νικολάου Γερμανού 1, 6ος 

όροφος) τις εργάσιμες ημέρες 8:00-15:00. Οι προσφορές είναι δυνατόν να κατατεθούν σε 

ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση depthe@fm100.gr. Το εμπρόθεσμο των 

προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού 

μηνύματος.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης που ορίστηκε με την υπ’ αρίθ. 248/31-08-2018 (Θ.2), απόφαση του ΔΣ 

(ΑΔΑ:7ΥΟ3ΟΡΣΔ-6ΘΑ) για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων/προσφορών εξωτερικών 

συνεργατών για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί 

εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται 

κατά τις ώρες 11:00– 16:00 τις εργάσιμες ημέρες, από τον κο Κομπάρο Γεώργιο στο τηλέφωνο 

2310-261100 και στο e-mail depthe@fm100.gr 
  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Λάζαρος Ζαχαριάδης  


