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Ι. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Η προμήθεια των υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

2. Η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία της παρούσας έχει ως εξής: 5645,16€ 

χωρίς ΦΠΑ και 7000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

3. Στην αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, 

δαπάνες , αμοιβές προσωπικού, έξοδα συντήρησης και κάθε άλλη δαπάνη, 

που αναφέρεται στο υπό στοιχείο ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ τμήμα της 

παρούσας πρόσκλησης. 

4. Η ζητούμενη προμήθεια υπηρεσιών αφορά στην ενοικίαση: 

5. ενός (1) αυτοκινήτου πέντε 5 θέσεων για τους φιλοξενούμενους στη Δομή 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα, προϋπολογιζόμενης 

7000,00 ευρώ με ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 30-06-2020. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει  με κριτήριο 
την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 
προσφερόμενης τιμής ενοικίασης του οχήματος.  

6. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΜΧ 1 

5 ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
  

ΚΑΥΣΙΜΟ DIESEL   

A/C ή Clima   

ΚΥΒΙΚΑ έως 1400cc   
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ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ   

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150lt 
  

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΟΔΗΓΟΙ   

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

800€ 
  

 

7. Ο προσφέρων δηλώνει στην οικονομική προσφορά του ότι: 1) έλαβε γνώση 

των ειδικών όρων της ζητούμενης προμήθειας, τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και 2) το όχημα που προσφέρει πληρεί όλους τους όρους και 

τις απαιτήσεις του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της παρούσας 

πρόσκλησης.  

8. Η σύμβαση που θα υπογραφεί και θα έχει ισχύ από την υπογραφή της μέχρι 

και την πλήρη εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της και 

σε κάθε περίπτωση μέχρι 30-06-2020. 

9. Το Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη διατηρεί το δικαίωμα να 

αυξήσει ή να μειώσει τις μέρες της ενοικίασης του οχήματος ή να διακόψει 

οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια, ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την 

εκτέλεση της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού 

της.  

10. Το προς ενοικίαση όχημα θα παραληφθεί από το Διεθνές Κέντρο για την 

Βιώσιμη Ανάπτυξη από την διεύθυνση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σε περίπτωση που ο 

προσφέρων έχει την έδρα του εκτός της πόλης των Ιωαννίνων υποχρεούται 

να παραδώσει το αντίστοιχο όχημα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στα Ιωάννινα. 
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11. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ  σε 

τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.  

12.  Ο προμηθευτής, θα εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για το σύνολο 

της υπηρεσίας που θα έχει εκτελεσθεί. Το Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη 

Ανάπτυξη θα καταβάλλει την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα 

πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της υπηρεσίας και κατά την ολοκλήρωση της και την έκδοση από 

τον προμηθευτή των δικαιολογητικών πληρωμής: 

 Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής,  

 Βεβαίωση  ασφαλιστικής ενημερότητας,  

 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στον ανάδοχο με την 

εξόφληση της αξίας του τιμολογίου και πρέπει να αποδοθεί από αυτόν.  

 

Όλοι οι όροι που αναφέρονται παραπάνω, αποτελούν και απαράβατους όρους 

της σύμβασης. 

 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Το προς εκμίσθωση όχημα θα είναι απολύτως λειτουργικό σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα.  

2. Το όχημα θα πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές και όρους ασφαλείας 

(ενδεικτικά ΚΤΕΟ, SERVICE).  

3. Τα ελαστικά του οχήματος θα πρέπει να είναι καινούρια.  

4. Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει μικτή ασφάλιση, με ποσό απαλλαγής χίλια 

ευρώ (800,00€).  
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5. Η υπηρεσία μίσθωσης θα πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμό 

χιλιομέτρων 

6. Θα μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 οδηγοί για το όχημα 

7. Η Αναθέτουσα Οργάνωση δεν θα ευθύνεται για τις φθορές που 

δημιουργούνται στα οχήματα από τη συνήθη χρήση τους και δεν θα 

βαρύνεται με έξοδα συντήρησής τους. 

 

Κινητήρας 

8. Να είναι πετρελαιοκινητήρας.  

9. Να είναι σύγχρονος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των EURO-5 ή EURO-6. 

10. Η ισχύς του κινητήρα να είναι επαρκής για να εξασφαλίζεται μέγιστη 

ταχύτητα τουλάχιστον 140 km/h. 

11. Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα 

(IMMOBILIZER). 

 

Τροχοί – Ελαστικά 

12. Το όχημα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 τροχούς με ελαστικά καινούρια 

τελευταίου εξαμήνου προ της παράδοσης, κατάλληλα για πορεία και σε 

άσφαλτο και σε χωματόδρομο και να μην προέρχονται από αναγόμωση. Να 

υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός, με επίσωτρο του ιδίου τύπου, 

τοποθετημένος σε ευπρόσιτο και ασφαλές  σημείο των οχημάτων. 

 

Αμάξωμα 

13. Για την είσοδο/έξοδο των επιβαινόντων, να υπάρχουν τέσσερις (4) πόρτες 

και όλες οι πόρτες να κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας. 
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14. Να διαθέτει αερόσακο (AIRBAG) οδηγού και συνοδηγού. Επιπλέον το 

κάθισμα του οδηγού να είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και ως προς την κλίση 

της πλάτης. 

15. Να υπάρχει σύστημα κλιματισμού (Clima ή AIRCONDITION) επαρκούς 

απόδοσης και σε εξωτερική θερμοκρασία +42οC. 

16. Το πώμα της δεξαμενής καυσίμου να κλειδώνει (με κλειδί ασφαλείας), 

εφόσον δεν ασφαλίζει με διαφορετικό τρόπο.  

 

Συστήματα φωτισμού, οργάνων, οπτικής - Γενικός εξοπλισμός - 

Παρελκόμενα 

17. Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ 

εξαρτήματα, συστήματα φωτισμού και οπτικής-ηχητικής σήμανσης, καθώς 

και με φώτα οπισθοπορείας, φλας στάθμευσης, προβολείς ομίχλης καθώς 

και με πλήρη σειρά εργαλείων (όπως πυροσβεστήρας, γιλέκο φωσφόριζέ, 

κόκκινο τρίγωνο, ρεζέρβα και φαρμακείο). 


