
 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΝΟΣ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 9ΘΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ‘ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ’ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5021796  

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  6.200,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

 

 

 

Κ.Α. 64.07 «Μεταφορικά»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ  2019 



 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Η παρούσα  τεχνική περιγραφή αφορά την υπηρεσία ενοικίασης ενός 

9ΘΕΣΙΟΥ επιβατικού οχήματος από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2020 για 

τις ανάγκες της «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», του 

έργου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021796. 

Η υπηρεσία θα ισχύει με τους ακόλουθους ειδικούς όρους:  

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

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

2. Η προσυπολογιζόμενη συνολική αξία της παρούσας έχει ως εξής: 6.200,00€ 

με ΦΠΑ. 

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: ενός (1) 

αυτοκινήτου πέντε 9 θέσεων για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

6.200,00€. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει  με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης 

τιμής ενοικίασης του οχήματος. 

5. 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 πληροί όλους τους όρους και 

τις απαιτήσεις του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

παρούσας πρόσκλησης.  



 
 

 

 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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. 

9. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ  σε 

τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.  

10.  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 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 Τo προς εκμίσθωση όχημα  θα είναι απολύτως  λειτουργικό σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα.  

 Το όχημα  θα πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές και όρους 

ασφαλείας (ενδεικτικά ΚΤΕΟ, SERVICE).  

 Τα ελαστικά του οχήματος θα πρέπει να είναι καινούρια.  

 Η υπηρεσία μίσθωσης θα πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμό 

χιλιομέτρων. 

 Θα μπορούν να οριστούν δύο οδηγοί για το όχημα. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται για τις φθορές που 

δημιουργούνται στο όχημα από τη συνήθη χρήση του και δεν θα 

βαρύνεται με έξοδα συντήρησής του. 

Κινητήρας 

1. Να είναι βενζινοκίνητος.  

2. Να είναι σύγχρονος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.  

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

ταχύτητα τουλάχιστον 120 km/h. 

4. Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα 

(IMMOBILIZER). 

Τροχοί – Ελαστικά 

Το όχημα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 τροχούς με ελαστικά καινούρια 

τελευταίου εξαμήνου προ της παράδοσης του οχήματος, κατάλληλα για 

πορεία σε άσφαλτο και να μην προέρχονται από αναγόμωση. Να υπάρχει 



 
 

 

 

πλήρης εφεδρικός τροχός, με επίσωτρο του ιδίου τύπου, τοποθετημένος σε 

ευπρόσιτο και ασφαλές  σημείο του οχημάτος. 

Αμάξωμα 

1. Να διαθέτει αερόσακο (AIRBAG) οδηγού και συνοδηγού. Επιπλέον το 

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

της πλάτης. 

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

απόδοσης και σε εξωτερική θερμοκρασία +42οC. 

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

εφόσον δεν ασφαλίζει με διαφορετικό τρόπο.  

 

Συστήματα φωτισμού, οργάνων, οπτικής  - Γενικός εξοπλισμός - 

Παρελκόμενα 

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. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 

ΑΠΑΝΤ

ΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΌΧΙ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΧ 1 ΝΑΙ  

ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  9 ΝΑΙ  

ΚΙΒΩΤΙΟ 

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗ

ΤΟ ή 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ  

ΝΑΙ  

FRONT WEEL DRIVE    ΝΑΙ  

ΚΑΥΣΙΜΟ   BENZINH ΝΑΙ  

A/C ή Clima   ΝΑΙ  



 
 

 

 

ΚΥΒΙΚΑ   ΕΩΣ 2000cc ΝΑΙ  

ΠΟΡΤΕΣ  5 ΝΑΙ  

ΑΠΕΡΙOΡΙΣΤΑ 

ΧΙΛΙOΜΕΤΡΑ 

  ΝΑΙ  

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ  
 

ΤΟΥΛΑΧΙΣ

ΤΟΝ 265ΛΤ  
ΝΑΙ  

ΔΥΟ ΟΔΗΓΟΙ   ΝΑΙ  

ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
  ΝΑΙ 

 

ΕΙΔΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

 

ΤΡΙΓΩΝΟ, 

ΠΥΡΟΣΒΕΣ

ΤΗΡΑΣ, 

ΘΗΚΗ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙ

ΟΥ 

ΝΑΙ  

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

H διενέργεια της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του  Ν. 4412/16.  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της σύμβασης άρχετε από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2020.  

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

1. Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016. 

2. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%). 



 
 

 

 

3. Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) . 

4. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

και θα παραμείνει αναρτημένη σε αυτή για τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές 

ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ  

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 

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας, μπορεί να 

επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα  με τις ισχύουσες 

διατάξεις του Ν.4412/16 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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. 

 



 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Συνολική 

δαπάνη  
ΦΠΑ 24% 

Σύνολο ανά 

ημέρα σε € 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ 

9ΘΕΣΙΟΥ 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

5.000,00 1.200,00 6.200,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 9ΘΕΣΙΟΥ 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Προς: Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

Θέμα: Προσφορά για την ενοικίαση 9ΘΕΣΙΟΥ βενζινοκίνητου αυτοκινήτου για 

τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα 

Ημερομηνία:  …./…/2019 

 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ……………………………..…………………………… για 

λογαριασμό μου/της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. δηλώνω 

ότι έλαβα γνώση και  αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της από 

…./………/….2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του «Διεθνούς Κέντρου 

για την Βιώσιμη Ανάπτυξη»  για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης 9ΘΕΣΙΟΥ 

βενζινοκίνητου αυτοκινήτου, στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα 

Ιωάννινα, ότι το όχημα  που προσφέρω πληροί όλους τους όρους και τις απαιτήσεις 

του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της πρόσκλησης  και 

προσφέρω την παρακάτω τιμή:  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Δαπάνη ανά 

ημέρα χωρίς 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Σύνολο ανά 

ημέρα σε € 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ 

9ΘΕΣΙΟΥ 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

   

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ 

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.  

Η παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι τις 30/06/2020. 

 

Εταιρία / Επιχείρηση:   

Ονοματεπώνυμο: 

 

 

Υπογραφή            Σφραγίδα 
 


