ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
ΚΕΥΝΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ

12/07/2021

Αρ.Πρωτ.: 2728

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΕΝΟΣ (1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Mini Bus/Van ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΗΦΗ».
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται μετά από προφορική εντολή του Προέδρου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών , προϋπολογισμού 30.950,40 € μαζί με το ΦΠΑ
24%, και αφορά την προμήθεια με λειτουργική μίσθωση (Leasing) ενός (1) πετρελαιοκίνητου επιβατικού τύπου
Mini Bus/Van οχήματος για τέσσερα (4) έτη για την κάλυψη των αναγκών των ΚΗΦΗ, συμπεριλαμβάνει δε τις
τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον σχετικό ενδεικτικό προϋπολογισμό.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση λαμβάνει υπ’ όψιν την αναγκαιότητα κάλυψης της μεταφοράς των δικαιούχων
του προγράμματος των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της ΚΕΥΝΣ και επίσης την
κάτωθι αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής:
Προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς του ωφελούμενους του
Προγράμματος των ΚΗΦΗ με παράλληλη ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου οχημάτων της ΚΕΥΝΣ για την
αποδοτικότερη λειτουργία του προτείνεται η προμήθεια ενός (1) πετρελαιοκίνητου επιβατικού τύπου Mini
Bus/Van οχήματος για τέσσερα (4) έτη με τη διαδικασία της λειτουργικής μίσθωσης (Leasing).
H λειτουργική μίσθωση (Leasing) αποτελεί έναν ενναλακτικό και ευέλικτο τρόπο χρηματοδότησης του
φορέα έναντι των παραδοσιακών μεσομακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων. Συνεπως είναι ένας
μηχανισμός που παρέχει τη δυνατότητα ανανέωσης, συμπλήρωσης και εκσυγχρονισμού ή επέκτασης του
εξοπλισμού του χωρίς να διαθέσει δικά του κεφάλαια.
Παράλληλα ο φορέας αποφεύγει τη δέσμευση κεφαλαίων και διατηρεί τη ρευστότητά του, ενώ μετά από
επιλογή του μπορεί να αποκτήσει την κυριότητα του εξοπλισμού (οχήματος) έναντι προσυμφωνημένου
συμβολικού τιμήματος λειτουργώντας ως εργαλείου απόκτησης πάγιου εξοπλισμού (οχήματος).
Επίσης η λειτουργική μίσθωση (Leasing) ευνοεί τον προγραμματισμό των δαπανών του φορέα μέσω της
επιλεγόμενης διάρκειας και ύψους του μισθώματος.
Αποτελεί το πλέον άμεσο τρόπο απόκτησης και χρήσης του εξοπλισμού με παράλληλο πλεονέκτημα την
αποφυγή της τεχνολογικής απαξίωσης του (Παλαιότητα οχήματος = Επιπλέον επιβάρυνση συντήρησης,
αύξηση χρόνου παραμονής στα συνεργεία, περεταίρω ενασχόληση του προσωπικού, αύξηση κατανάλωσης
καυσίμου και εκπομπών καυσαερίου, δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών και εντέλει χαμηλή ποιότητα και
δυσκολία υλοποίησης των υπηρεσιών που εξυπηρετεί το όχημα).
Για τους παραπάνω λόγους η προμήθεια εξοπλισμού οχήματος με την διαδικασία της λειτουργικής μίσθωσης
(Leasing) αποτελεί την πλέον συμφέρουσα , άμεση και αποτελεσματική λειτουργικά επιλογή του φορέα .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το όχημα που θα προμηθευτεί η ΚΕΥΝΣ με την διαδικασία της λειτουργικής μίσθωσης (Leasing) θα πρέπει
να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά :
Διατάσεις : Μήκος 5.00 – 5,40 m
Πλάτος 1.80 – 2.00 m
Ύψος έως 1,90 m
Εσωτερικές
Διαστάσεις: Αριθμός Επιβατών 9 θέσεις
Χώρος
Αποσκευών:

950 – 980 lit

Καύσιμο :
Πετρέλαιο
Χρονολογία: Καινούριο
Κυβισμός : 1.500 cc
Ίπποι:
120 bhp
Σασμάν: Χειροκίνητο
Κίνηση : Προσθιοκίνητο (FWD)
Πόρτες : 4
Βάρος : 1660 – 2050 κιλά

Σύστημα Πολυμέσων: Ραδιόφωνο
8 ηχεία
Θύρα σύνδεσης USB
Σύστημα Bluetooth hands-free
Κλιματισμός:

Ασφάλεια :

Air-condition
Πρόσθετος κλιματισμός πίσω επιβατών
Αερόσακοι τύπου SRS – 4
5 αστέρια ασφαλείας Euro NCAP
Προβολείς Ομίχλης
ABS & EBD
Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας Οχήματος (VSC)
Σύστημα Υποβοήθησης Πέδησης
Αισθητήρες βροχής
Ηλεκτρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Περιβαλλοντική
Απόδοση :
Κλάση Ρύπων Euro 6 AM
Κατανάλωση Καυσίμων (Μεικτός Κύκλος – WLTP) 6.5 lit/100 km
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Μεικτός Κύκλος – WLTP) 170gr/km
Κινητήρες :

4 Clinder, in line
16 valve, DOHC

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ



















Το μηνιαίο μίσθωμα θα παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια της της μισθωτικής περιόδου.
Το μηνιαίο μίσθωμα προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε μήνα.
Πρόστιμα από τροχαίες παραβάσεις και καύσιμα βαρύνουν τον μισθωτή.
Το κόστος του ΚΤΕΟ δεν συμπεριλαμβάνεται στο μίσθωμα.
Ελάχιστο όριο ηλικίας των οδηγών για το μισθωμένο όχημα θα είναι το 21ο έτος και ελάχιστος χρόνος
από την απόκτηση του σχετικού διπλώματος οδήγησης θα είναι τα δύο (2) έτη.
Η εκμισθώτρια εταιρεία οφείλει να παραδώσει στην ΚΕΥΝΣ την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και
γενικά κάθε έγγραφο που επιτρέπει την νόμιμη κυκλοφορία και εν γένει λειτουργία του για την χρήση
για την οποία προορίζεται.
Το όχημα θα πρέπει να είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου (ύπαρξη έγκρισης τύπου) ώστε να
ανταποκρίνεται στις ισχύουσες διατάξεις.
Οι διαστάσεις του οχήματος καθώς και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές του σχετικού τεύχους-μελέτης.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες δηλαδή σε τέσσερα (4) έτη και αρχίζει
από την ημερομηνία παραλαβής του οχήματος.
Με την υπογραφή της σύμβασης η ΚΕΥΝΣ θα καταβάλλει στην εκμισθώτρια εταιρεία τρία (3) μηνιαία
μισθώματα ως ελάχιστη εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της συναφθησόμενης σχετικής
συμβάσεως, τα οποία θα επιστραφούν άτοκα στο τέλος της μισθωτικής περιόδου.
Σε περίπτωση μη εξαγοράς του οχήματος μετά τη λήξη της σύμβασης η ΚΕΥΝΣ υποχρεούται να
επιστρέψει στην εκμισθώτρια εταιρεία το όχημα σε χώρω που θα υποδείξει αυτή σε καλή πλήν των
φθορών της συνήθους χρήσης.
Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν την εκμισθώτρια
εταιρεία.
Το σχετικό τίμημα απόκτησης του οχήματος (option αγοράς) θα καθοριστεί σε σχέση με την
αγοραστική αξία του οχήματος κατά την περίοδο όπου θα ολοκληρωθεί η μίσθωση και θα προηγηθέί
σχετικό αίτημα του μισθωτή στην εκμισθώτρια εταιρεία.
Η σχετική ειδοποίηση για την ενεργοποίηση ή μη της option αγοράς του οχήματος από την ΚΕΥΝΣ θα
πρέπει να κοινοποιηθεί στην εκμισθώτρια εταιρεία το αργότερο ένα (1) μήνα από την λήξη της
μισθωτικής περιόδου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
,
Το μηνιαίο μίσθωμα θα πρέπει να περιλαμβάνει :




Πλήρη συντήρηση και επισκευή οχήματος (μηχανική) σύμφωνα με το πρόγραμμα του
κατασκευαστή.
Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 km.
Ασφάλιση πυρός-κλοπής-φυσικών φαινομένων-τρομοκρατικών ενεργειών-ιδίων ζημιών.







Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση βλάβης εντός 24-28 ωρών από την παραλαβή του
μισθωμένου οχήματος.
Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή κλοπής, με άλλο αντίστοιχου
τύπου και ηλικίας.
Τέλη κυκλοφορίας.
24ωρη Οδική Βοήθεια
Ασφάλεια : Θάνατος ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων, είτε επιβαίνουν στο μίσθιο
αυτοκίνητο είτε όχι μέχρι το ποσό που έχει καθοριστεί από το νόμο και τις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις ως ελάχιστο όριο. Υλικές ζημιές τρίτων προκαλούμενες σε πράγματα που δεν
βρίσκονται μέσα ή επάνω στο μίσθιο αυτοκίνητο μέχρι το ποσό που έχει καθοριστεί από το νόμο
και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ως ελάχιστο όριο.

Ισχύουσα Νομοθεσία :
-

Ν.4412/2016
Ν.4782/2021
Υ.Α. 6400/2060/1984 ΦΕΚ 387/Β
Κ.Υ.Α. Α2/40819/7167/1991 ΦΕΚ 995/Β
Εγκύκλ.1202/17892/08-09-2004
Εγκύκλ.1510/24134/15-11-2004
Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α
Εγκυκλ. ΟΙΚ.4173/24186/12-11-1999
Υ.Α.3715/19788/1999 ΦΕΚ 1864/Β
Γνωμ. Γ΄Τμήμα Ν.Σ.Κ. 146/1999
Άρθρο 8 Ν.2469/1997 ΦΕΚ 38/Α
Ν.1665/1986 ΦΕΚ 194/Α
Π.Δ. 370/1995
Π.Δ. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α
Π.Δ. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α
Άρθρο 21 Ν.3775/2009 ΦΕΚ 122/Α
Κ.Υ.Α. 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/Β΄/2010)
Εγκύκλ. 173/3192/12-02-2010

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
LEASING

ΤΥΠΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1
MINI
BUS/VAN
9
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣΘΩΜΑ
520,00 €

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ(ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

48,00

24.960,00 €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΟ

24.960,00 €
5.990,40 €
30.950,40 €

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 34110000-1 Επιβατικά Αυτοκίνητα
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.04.10 «Ενοίκια Χρονομεριστικής Μίσθωσης» του προϋπολογισμού
εξόδων του οικονομικού έτους 2021 με το ποσό των 3.224,00 €.
Να σημειωθεί ότι για το υπόλοιπο του ποσού θα δεσμευτούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στους
προϋπολογισμούς εξόδων των οικονομικών ετών 2022-2023-2024 & 2025 ως εξής :
2022: 7.737,60 €

Ο

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΥΕΤΙΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

2023: 7.737,60 €

2024: 7.737,60 €

2025: 4.513,60 €

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΚΕΥΝΣ

Νεάπολη 12/07/2021
Αρ.πρωτ.: 2728

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΕΝΟΣ (1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Mini Bus/Van ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΗΦΗ».

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΚΕΥΝΣ

Νεάπολη 12/07/2021
Αρ.πρωτ.: 2728

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΕΝΟΣ (1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Mini Bus/Van ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΗΦΗ».

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του διαγωνιζομένου……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
με έδρα τ……………………οδός…………………………………………….αρ………..
Τ.Κ……………Τηλ……………………………………………fax………………………

Προς : Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΣ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

LEASING

1
MINI
BUS/VAN
9
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣΘΩΜΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ(ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

48,00

€

€
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ:…………………..

Ολογράφως : ……………………………………………………………………………………..

Ημερομηνία :

Σφραγίδα – Υπογραφή

