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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 
Μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οκτώ (8) καινούριων οχημάτων  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1.1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προκειμζνου να καλφψει τισ ανάγκεσ μετακίνθςθσ των μθχανικϊν τθσ τεχνικισ 

υπθρεςίασ, του προςωπικοφ Η/Μ, των ςυνεργείων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ κακϊσ και των ςτελεχϊν 
Διεφκυνςθσ και Διοίκθςθσ, ςτισ δθμοτικζσ και τοπικζσ ενότθτεσ προκειμζνου να διεκπεραιϊνουν 
εργαςίεσ κακθμερινότθτασ, όπωσ επιβλζψεισ των τεχνικϊν ζργων τα οποία υλοποιεί θ Επιχείρθςθ, 
κακϊσ και μετριςεισ, αντικαταςτάςεισ και διακοπζσ υδρομζτρων, πρζπει να προμθκευτεί οχτϊ (8) 
καινοφργιων οχθμάτων με μακροχρόνια χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing). Επιπλζον, μζςω τθσ 
διαδικαςίασ τθσ μακροχρόνιασ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, επιτυγχάνεται  ο εκςυγχρονιςμόσ και θ 
βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ, προκειμζνου να ενιςχυκοφν ουςιαςτικά οι παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ αυτοφ του επιπζδου, προσ τουσ δθμότεσ κακϊσ θ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςτόλου για τθν 
αποδοτικότερθ λειτουργία του ζργου των Υπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

1.2. Η παροφςα μελζτθ αφορά τθ δθμόςια ςφμβαςθ με τίτλο «Μακροχρόνια χρθματοδοτικι 

μίςκωςθ (leasing) οκτϊ (8) καινοφργιων οχθμάτων», προχπολογιςμοφ 275.000,00 €, πλζον Φ.Π.Α. 24%. 

1.3. Τα ζγγραφα τθσ μελζτθσ ςυντάχτθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 209 του ν. 
3463/2006 και των άρκρων 281 και 282 του ν. 4412/2016. 

1.4. Η δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των διακοςίων εβδομιντα πζντε 
χιλιάδων ευρϊ (275.000,00 €), πλζον Φ.Π.Α. 24%, δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των τριακοςίων ςαράντα 
ενόσ χιλιάδων  ευρϊ (341.000,00 €), θ οποία προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί από ίδιεσ πιςτϊςεισ του 

τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κατά τα οικονομικά ζτθ 2022 ζωσ και 2027. 

1.5. Η ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκεί μετά από θλεκτρονικό, 
δθμόςιο διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο ανοικτισ διαδικαςίασ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

των άρκρων 264 και 311 του ν. 4412/2016. 

Καβάλα, 25-01-2022 

Ο Συντάξασ 
O Υπεφκυνοσ του Γραφείου  

Κίνθςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

 

Θεωρικθκε 
O Γενικόσ Διευκυντισ 

τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

Κιουλιοφρθσ Στυλιανόσ 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 
Τςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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