
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

 
Μακροχρόνια χρηματοδοτική μίςθωςη (leasing) οκτώ (8) καινοφριων οχημάτων  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (Ε..Τ) 

 
Άρθρο 1ο  

 Αντικείμενο τησ Προμήθειασ 
Η παροφςα Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων ςυντάςςεται προκειμζνου θ Δθμοτικι 
Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ να προκθρφξει ανοικτό θλεκτρονικό 
μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν «Μακροχρόνια χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) 
οκτϊ (8) καινοφριων οχθμάτων». 
 

Άρθρο 2ο  
Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Η ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ 
κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και 
ιδίωσ: 
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» τισ διατάξεισ του 
Ν.1665/1986 «υμβάςεισ χρηματοδοτικήσ μίςθωςησ» (Α΄ 194) του άρκρου 21 του Ν. 
3775/2009 (ΦΔΚ 122 Α/09) «Ρφκμιςθ κεμάτων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ» 
Η με αρ. Α2/40819/7167/91 ΚΤΑ (ΦΕΚ 955Β΄) «Λεπτομζρειεσ εφαρμογήσ των 
ςυμβάςεων χρηματοδοτικήσ μίςθωςησ ςτα αυτοκίνητα οχήματα» 
- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του 
- ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ 
Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1, 
- τθσ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην 
Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων 
πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 
- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων τησ 
διοίκηςησ και οριςμόσ των μελών τουσ με κλήρωςη», 



- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων 
υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική 
ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 
- του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ 
Εςωτερικϊν 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ», 
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιςτικά Θζματα”, 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία”, 
- του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
- τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του 
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 
- τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ 
υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 
των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 
λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου 
που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 

Άρθρο 3ο  
 Διάρκεια Μίςθωςησ 

Η διάρκεια μίςκωςθσ του εξοπλιςμοφ, ορίηεται πενταετισ, αρχίηει δε για κάκε 
εξοπλιςμό από τθν θμερομθνία παραλαβισ του και λιγει με τθν παρζλευςθ πζντε 
ετϊν από αυτιν κατά τα λοιπά ωσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. 
 
 

Άρθρο 4ο  
 Σρόποσ Πληρωμήσ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται με τον κάτωκι τρόπο: 
Με τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων μιςκωμάτων αμζςωσ μετά τθν παραλαβι των υπό 
προμικεια ειδϊν και υποβολισ των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν και όπωσ 
ειδικότερα κα ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. 
 
 
 
 
 



Άρθρο 5ο  
 Δικαιώματα Μιςθωτή κατά τη λήξη τησ Χρηματοδοτικήσ Μίςθωςησ 

Ο μιςκωτισ δικαιοφται τριάντα (30) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν λιξθ τθσ 
χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, να δθλϊςει εγγράφωσ ςτθν Εκμιςκϊτρια ότι κα 
αγοράςει τον εξοπλιςμό καταβάλλοντασ το αναλογοφν τίμθμα εξαγοράσ ανά 
τεμάχιο με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει εκπλθρϊςει μζχρι τότε ολοκλθρωτικά τισ 
ζναντι τθσ Εκμιςκϊτριασ υποχρεϊςεισ του καταβολισ των μιςκωμάτων και κάκε 
άλλθ χρθματικι αξίωςι τθσ που απορρζει από τθ ςφμβαςθ. Μετά τθν εξαγορά ο 
εξοπλιςμόσ μεταβιβάηεται ςτθν πλιρθ κυριότθτα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κατά τα λοιπά ωσ 
ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. 
 

Άρθρο 6ο  
 Τποβολή προςφοράσ 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείσ (προμθκευτζσ) υποχρεοφνται να 
κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ όπωσ αυτό 
αναλυτικά κακορίηεται ςτθν παροφςα μελζτθ. 
Προςφορζσ που υποβάλλονται και δεν αφοροφν το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ 
ποςότθτασ δεν κα γίνονται δεκτζσ και κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 

Άρθρο 7ο  
 Σεχνική Προςφορά 

Οι διαγωνιηόμενοι Οικονομικοί Φορείσ οφείλουν με ποινι αποκλειςμοφ να 
υποβάλλουν για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό Σεχνικι Προςφορά κατά τα λοιπά ωσ 
ορίηει θ διακιρυξθ και θ παροφςα μελζτθ. 
 

Άρθρο 8ο  
 τοιχεία Σεχνικήσ Προςφοράσ 

Η Σεχνικι Προςφορά των διαγωνιηόμενων προμθκευτϊν κα περιλαμβάνει ανά 
προςφερόμενο είδοσ τα ςτοιχεία που απαιτοφνται από τθν παροφςα μελζτθ. 
 

Άρθρο 9ο  
 Λοιποί Όροι 

 
1. Σα υπό προμικεια ΕΙΔΗ του διαγωνιςμοφ πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ και 
απόλυτα κατάλλθλα για τθν χριςθ που προορίηονται. 
2. Αν κατά τθν παραλαβι ι και τθν χριςθ του εξοπλιςμοφ διαπιςτωκεί ότι αυτόσ 
είναι ακατάλλθλοσ για τθν Τπθρεςίασ, κα αντικακίςταται από τον προμθκευτι 
χωρίσ άλλθ απαίτθςθ και ιδιαίτερθ πλθρωμι πζραν τθσ ςφμβαςθσ. 
3. τισ τιμζσ περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ μεταφοράσ των υπό προμικεια ειδϊν 
του διαγωνιςμοφ ςτον τόπο παράδοςθσ. 
4. Αν ο προμθκευτισ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για αντικατάςταςθ 
ελαττωματικϊν ι κακισ 
ποιότθτασ υλικϊν , θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. μπορεί να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο του ποςοφ 
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτελζςεωσ ι όπωσ άλλωσ αναφζρεται ςτθ 
ςφμβαςθ και τθν διακιρυξθ. 
5. Για τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ των διαγωνιηόμενων Οικονομικϊν Φορζων 
(προμθκευτϊν) ιςχφουν τα εξισ.: 
α. Η προςφερόμενθ τιμι μονάδασ ςε οποιοδιποτε ΕΙΔΟ του διαγωνιςμοφ ''ΜΕ 
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ'' δε κα πρζπει να υπερβαίνει ςε καμιά περίπτωςθ τθν 



αντίςτοιχθ τιμι μονάδοσ που ζχει οριςκεί ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ 
παροφςασ μελζτθσ. ε κάκε περίπτωςθ δθλαδι που θ προςφερόμενθ τιμι μονάδοσ 
ςε κάποιο ι κάποια από τα ΕΙΔΗ του διαγωνιςμοφ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 
μονάδοσ που ζχει οριςκεί ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ, θ προςφορά 
κα κρίνεται ωσ μθ αποδεκτι και κα αποκλείεται από τον διαγωνιςμό. 
β. Η επιτροπι διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα διόρκωςθσ τθσ Οικονομικισ 
Προςφοράσ των διαγωνιηομζνων όταν αυτι παρουςιάηει προφανι λογιςτικά 
ςφάλματα που οφείλονται ςτθν τζλεςθ μακθματικϊν πράξεων (ακροίςματα, 
γινόμενα κτλ). 
γ. Η ςφνταξθ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ μπορεί να γίνει ςφμφωνα με τα 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Καβάλα, 25-01-2022 

Ο υντάξασ 
O Τπεφκυνοσ του Γραφείου  

Κίνθςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

 

Θεωρικθκε 
O Γενικόσ Διευκυντισ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

 

Κιουλιοφρθσ τυλιανόσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 

Σςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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