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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -  ΑΑΕ ΟΤΑ  
06 /12/2021  
 

 
 

 

Ανάθεση υπηρεσ ιών μίσθωσης οχήματος  στο πλαίσιο  του  
ESTIA 2021 γ ια τ ι ς  ανάγκες του έτους  2022  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 18 /2021  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  3349 ,50 €  

CPV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  CPV  60171000-7  

 

 

 

 

 

 

Ανάθεση υπηρεσιών μίσθωσης οχήματος στο πλαίσιο του ESTIA 2021 για 

τις ανάγκες του έτους 2022 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών μίσθωση 7θέσιου 

οχήματος (mini van). Η μίσθωση θα διαρκέσει έως τις 30/05/2022, για περιορισμένο 

αριθμό χιλιομέτρων και χωρίς δικαίωμα εξαγοράς στη λήξη της περιόδου μίσθωσης,  

εκτός αν η σύμβαση ορίζει διαφορετικά. Οι ελάχιστες προδιαγραφές 

αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΜΙΣΘΩΣΗΣ  
 

 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΤΑΘΕΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MINI-VAN 

1 
Το όχημα θα πρέπει να είναι τύπου mini-van κατάλληλο για μετακίνηση επιβατών. 
Επταθέσια οχήματα άλλων τύπων ή οχήματα ακατάλληλα για μεταφορά επιβατών 
δεν γίνονται αποδεκτά. 

2 

Διάρκειας έως  31/05/2022, για το σύνολο των ημερών και για χρήση έως 3000 
χιλιόμετρα/μήνα με πρόσθετη χρέωση σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού. 
Επισημαίνεται ότι η τιμή ανά πρόσθετο χιλιόμετρο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,10 
λεπτά μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

3 24ωρη οδική βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης 

4 
Αντικατάσταση οχήματος με όχημα ίδιας κατηγορίας και προδιαγραφών σε 
περίπτωση βλάβης, εντός 48 ωρών.   

5 Μικτή ασφάλιση με ποσό απαλλαγής 1300 Ευρώ ή χαμηλότερο 

6 Ασφάλεια προς Τρίτους  

7 
Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ 
εξαρτήματα, καθώς και με πλήρη σειρά εργαλείων. 

8 Το όχημα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας (ενδεικτικά service, ΚΤΕΟ) 

9 Καύσιμο: Πετρέλαιο  

10 Κυβισμός: >1400cc 

11 Μέγιστη παλαιότητα: 5 έτη  

12 Σύστημα κλιματισμού (Clima ή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης 

13 Ελαστικά καινούρια- κατάλληλα για πορεία σε άσφαλτο 

14 Δυνατότητα ορισμού δύο (2) οδηγών από την ΑΝΚΑ  

15 
Τέλη κυκλοφορίας του οχήματος  καταβάλλονται εμπροθέσμως με επιμέλεια, ευθύνη 
και δαπάνες του εκμισθωτή. 

16 

Οι δαπάνες συντήρησης-επισκευής επιβαρύνουν τον εκμισθωτή, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των περιοδικών συντηρήσεων και επισκευών («σέρβις») που 
ορίζονται από τα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής των αντίστοιχων 
κατασκευαστών. 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

 

   

   Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Μίσθωση οχήματος 7θέσιου mini-van 

έτους 2022 (έως 3000 χλμ ανά μήνα) 
Ημέρα 150 18,55 2737,50 

Σύνολο    καθαρής αξίας    2737,50 

ΦΠΑ    657 

Γενικό σύνολο δαπάνης    3394,50€ 

                                                                             

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς που έκανε η ορισθείσα 

ομάδα έργου, με βάση: 

- Τις ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1864/24.12.2019, 

1333/27.12.2018, 1059/22.12.2017 συναφούς φυσικού αντικειμένου.  

-  Διακηρύξεις ΟΤΑ και φορέων του δημοσίου, συναφούς φυσικού αντικειμένου.    

- Την έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε από στελέχη της εταιρείας για τις προμήθεια 

υπηρεσίες, σε τοπικές επιχειρήσεις συναφούς αντικειμένου εργασιών.  

- Η δαπάνη που θα προκύψει θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του 

προγράμματος ESTIA 2021 (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη 

στέγαση) στην Καρδίτσα για το έτος 2022.   
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Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών μίσθωση 7θέσιου 

οχήματος (mini van). Η μίσθωση θα διαρκέσει έως τις 31/05/2022, για περιορισμένο 

αριθμό χιλιομέτρων και χωρίς δικαίωμα εξαγοράς στη λήξη της περιόδου μίσθωσης. 

 

Άρθρο 2ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Η παράδοση του οχήματος και η έναρξη της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί το 

αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Άρθρο 3ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου/ων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά μη συνδρομής των 

υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις, σε σημείο πριν την 

ανάθεση.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα έως τα γραφεία της ΑΝΚΑ-Μεγ. 

Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα με δικές του δαπάνες. Αντίστοιχα, μετά την ημερομηνία 

λήξης της υπηρεσίας οφείλει να προβεί στην παραλαβή του οχήματος από τα γραφεία 

της επιχείρησης, με δικές του δαπάνες.   

Η παραλαβή της υπηρεσίας πραγματοποιείται τμηματικά με την έκδοση πρακτικών 

παραλαβής  από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΑΝΚΑ. Σε 

περίπτωση διαπίστωσης ουσιωδών αποκλίσεων από τις ελάχιστες τεχνικές 

προδιαγραφές ή από τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης, η υπηρεσία δεν θα 

παραλαμβάνεται και ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επανόρθωση εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ειδάλλως κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Άρθρο 4ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

Ο εντολέας υποχρεούται να παρέχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οργάνωση 

και παραλαβή της ανάθεσης.  

 

Άρθρο 5ο :    Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 

πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.. Στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα 

και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
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 Άρθρο 6ο : Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

 

Άρθρο 7ο : Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί με την παράδοση των ειδών και έκδοση 

του Πρακτικού Παραλαβής από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

ΑΝΚΑ, σε εξόφληση αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού που θα εκδώσει ο 

ανάδοχος. 

 

Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές που ισχύουν στις εμπορικές συναλλαγές 

μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων & οργανισμών. 

 

Άρθρο 9ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.    

   

Άρθρο 10ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων  

 

 

 

                 

 

 

 

 

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΚΑ ΑΕ 
……………………………………  

(υπογραφή) 

 

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΚΑ ΑΕ 
……………………………………   

(υπογραφή) 

ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 

 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΚΑ ΑΕ 

 ……………………………………  

(υπογραφή) 

 


