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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 
1.1. Toυ N.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/201) με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
1.2. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α’) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 
1.3. Του Π.Δ 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 
1.4. Του N. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της  
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων”. 
1.5. Την Υ.Α. 11389/93 περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
1.6. Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» 



1.7. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
1.8. Του Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» 
1.9. Του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 
1.10. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων….. και άλλες διατάξεις». 
1.11 Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/ Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες Διατάξεις». 
1.12 Την ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
1.13. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α’) «Περί αύξησης αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων 
και άλλες διατάξεις». 
1.14. Του Π.Δ 113/10 (221/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
1.15. Την Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί 
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & 
λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το 
άρθρο 1 του Ν.Δ/τος 2396/53» 
1.16. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 
1.17. Το Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
1.18. Του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.19. Την με αριθμ. Π1/3306/10 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) : Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους 
στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) 
 
Ορισμοί 
 
Σ’ αυτήν τη Συμφωνία Πλαίσιο οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: 
Αγοραστής(ές): Ορίζεται ο Δήμος Χίου που έχει δικαίωμα να υποβάλλει παραγγελίες αγαθών υπό τους 
όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο. 
Ημέρα(ες): Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριμένο 
σημείο της Συμφωνίας Πλαίσιο. 
Παραγγελία(ες): Ορίζεται η υποβολή μιας παραγγελίας που αποστέλλεται ηλεκτρονικά για την 
προμήθεια, από έναν αγοραστή στον προμηθευτή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται 
στην παρούσα Διακήρυξη. 
Παράδοση(σεις): Ορίζεται η παράδοση των αγαθών από τον προμηθευτή στις καθορισμένες τοποθεσίες 
παράδοσης, μετά από συγκεκριμένη παραγγελία/σύμβαση. 
Προσφορά: Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον προμηθευτή ως ανταπόκριση στη σχετική 
πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά για σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο. 
Συμφωνία Πλαίσιο: Ορίζεται η συμφωνία, η οποία καθορίζει τους αρχικούς όρους και προϋποθέσεις 
που διέπουν τις παραγγελίες, αγορές και παραδόσεις που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκειά 
της. 
Απόφαση Διενέργειας Επαναδιαγωνισμού: Ορίζεται η απόφαση-πρόσκληση προς τους προμηθευτές 
που αναφέρονται στη Συμφωνία Πλαίσιο με την οποία καθορίζονται οι όροι οι οποίοι δεν 
καλύπτονται με την Συμφωνία Πλαίσιο, όπως ενδεικτικά η ποσότητα και το είδος του υπό προμήθεια 
αγαθού ή της υπό παροχής υπηρεσίας, ο τόπος και ο χρόνος παραλαβής, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, 
ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής, οι κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις, ο αναλογούν ΦΠΑ και ο φόρος 
εισοδήματος καθώς και πρόσθετοι όροι τους οποίους ο αγοραστής κρίνει αναγκαίους, όμως σε καμία 
περίπτωση διαφορετικοί από εκείνους της Συμφωνίας Πλαίσιο. 



Επαναδιαγωνισμός: Ορίζεται η επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τις εκτελεστικές της 
Συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεις, με την οποία ανακηρύσσεται ο μειοδότης και στη συνέχεια 
υπογράφεται η σύμβαση ανάμεσα στον αγοραστή και τον μειοδότη. 
Εκτελεστική Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή, η οποία 
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του επαναδιαγωνισμού. 
Αναθέτουσα Αρχή: Ορίζεται ο Δήμος Χίου. 
Τοποθεσία(ες) Παράδοσης: Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες θα παραδίδονται τα αγαθά όπως θα 
καθορίζονται από τον αγοραστή με κάθε παραγγελία/εκτελεστική σύμβαση. 
 
Η ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο θα υπόκειται στις κατωτέρω πρόνοιες: 
i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον 
πληθυντικό, και αντίστροφα 
ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή 
ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων 
iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν 
αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από 
οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης. 
iv. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση των 
αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο με κανένα 
τρόπο  
v. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται 
ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση. 
vi. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται 
διαφορετικά. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 
1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τιμοκαταλόγου 
ανταλλακτικών και εργασιών) για την προμήθεια των αγαθών και την παροχή των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθεί τουλάχιστον ένας (1) προμηθευτής για κάθε αγαθό ή 
υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ΠΔ 60/07, εφόσον υπάρξει 
προμηθευτής που πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει αποδεκτή προσφορά που ανταποκρίνεται 
στα κριτήρια ανάθεσης. 
 
2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών, από 
την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μετά από τη σύντμηση των προθεσμιών κατά δώδεκα ημέρες σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 32 του ΠΔ60/07.  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07. 
 
3. Τρόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού: κο Αδαμάντιο Φαφαλιό (Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών, τηλ: +30 2271351702, fax: +30 2271351721, e-mail: 
promithies@chios.gov.gr )  και κο Γιώργο Μακριπλή (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ.Χίου, 
τηλ. +30 2271350876, fax: +30 2271350831, e-mail: gmakriplis@chios.gov.gr ) 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης. 
 
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την 
παρακάτω διαδικασία εγγραφής:  
α. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών.  

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική.  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ 
για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 
όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος.  
β. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 
την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 



γ) συνεταιρισμοί, 
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
5. Μετά τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος της, κάθε φορά που ο  
αγοραστής αποφασίζει την προμήθεια συγκεκριμένων αγαθών, θα διενεργείται επαναδιαγωνισμός για 
τις εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεις όπως ειδικότερα περιγράφεται στο παράρτημα Γ’ 
της παρούσης. 
Από τον ανωτέρω διαγωνισμό ανακηρύσσεται μειοδότης και υπογράφεται μεταξύ αυτού και του 
αγοραστή εκτελεστική της Συμφωνίας πλαίσιο σύμβαση, της οποίας το τίμημα καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων. 
Στις εν λόγω συμβάσεις θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το είδος και τίμημα της προμήθειας, ο 
τρόπος εκτέλεσης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κ.λ.π. 
Επισημαίνεται ότι στον επαναδιαγωνισμό, η προσφερόμενη τιμή (έκπτωση επί των τιμών 
τιμοκαταλόγου) έκαστου προμηθευτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή (ή να είναι 
μικρότερη από την έκπτωση), με την οποία συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο. 
Η συμφωνία πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για τους Αγοραστές να παραγγείλουν αγαθά 
οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. 
 
6. Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 
 
α. να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη σύναψη της Συμφωνίας 
πλαίσιο και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της 
διακήρυξης. 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη σύναψη της Συμφωνίας 
πλαίσιο και της προμήθειας των ειδών 
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον υφίστανται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί 
δημοσίων συμβάσεων. 
 
7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 
1)  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ»  ---------------  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
2) «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
      ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ» ----------------------------------------  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
3) «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» --------------  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
4) «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  -------------------------------------------------------------   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
5) «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ------ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
6) «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» ----------------- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
7) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» -------------------------------------------  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 
8) «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» --------------------------- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η1 έως Η5 
9) «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» ------------------------------------- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 
10) «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» --------------------------------------- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ 
11) «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» ------------------------------------------ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ’ 
12) «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ------------------------------------------------ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ’ 
 
8- Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 
άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΟΤΑ, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές 



πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της 
προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης 
της εν λόγω ένστασης. 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Απαραιτήτως το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
 
9- Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης 
του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 
 
10- Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν το ΠΔ 60/07, η Υ.Α. 
11389/93, ο Ν.4281/2014, το ΠΔ 28/1980 και η λοιπή σχετική νομοθεσία.  
 
11- Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού (όπως και τυχόν 
επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τους αναδόχους της Συμφωνίας Πλαισίου. Τα 
τιμολόγια των εφημερίδων εξοφλούνται αναλογικά του προϋπολογισμού του τμήματος στο οποίο 
συμμετέχουν στη Συμφωνία Πλαίσιο και προ της υπογραφής της, ανεξαρτήτως συνολικού 
προϋπολογισμού των τυχόν μελλοντικών εκτελεστικών συμβάσεων τους. Η απόδειξη πληρωμής θα 
προσκομίζεται κατά την υπογραφή της Συμφωνίας – Πλαισίου. Τα έξοδα δημοσίευσης στην Υπηρεσία 
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου www.chioscity.gr 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 
 

 
        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  «Α’» 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια 
ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π. και επισκευή και 
συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 
του Δ.Χίου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ  
Ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων, ελαστικά, 
συσσωρευτές κλπ. και εργασίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (CPV) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 34320000-6, 34310000-3, 31610000-5 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (CPV) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 34351000-2, 34352000-9 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (CPV) 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 50110000 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ Δύο έτη από την υπογραφή της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ άνευ Φ.Π.Α (σε ΕΥΡΩ). 485.862,07 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΕΤΩΝ 2016, 2017  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Θα ορίζεται κάθε φορά στον επαναδιαγωνισμό 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Δημοκρατίας 2 ή περιοχή Γρου, Χίος ΤΚ82100 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Εντός ενός (1) μήνα από την παράδοση. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ και ΦΟΡΩΝ Οι προβλεπόμενες από την σχετική νομοθεσία κάθε 
φορά 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΡΙΚΟΙ 
ΠΡΟΫΠΟΛ. 

(€) 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (€) 

1. ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  - 
Παράρτημα Η1 21893,45 

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΦΑΜΙΛΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – Παράρτημα Η2 197041,03 

3. ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
– Παράρτημα Η3 7000 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ – 
Παράρτημα Η4 9000 

 Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Κ.Λ.Π.) 5. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ – Παράρτημα Η5 1100 

236034,48 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 122413,79 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.) 

127413,79 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 485862,07 

 ΦΠΑ 16% 77737,93 

 ΣΥΝΟΛΟ 563600,00 

 



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  και στο Π.Δ 60/07. 
 
1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 
 
1.2.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 
όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 
 
1.2.1.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, το ΠΔ 
60/07, το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
 
1.2.1.1.1. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου  έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, από το οποίο θα 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: 
α) αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας καθώς και για παράβαση 
του άρθρου 16 του Ν.3054/02. 
β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 και στο  άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου . 
δ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
 



-Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ποινικού μητρώου  
υποβάλλουν : 

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον  

Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 
 
1.2.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
 
- πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και παύση εργασιών 
 
- εκκαθάριση ή διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
 
- αναγκαστική διαχείριση ή κατάθεση αίτησης σε αναγκαστική διαχείριση 
 
1.2.1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) των ιδίων και των εργαζομένων τους.  
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: 
- όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή μηδενική ασφαλιστική ενημερότητα εάν δεν 
απασχολείται προσωπικό 
 - όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 
 
1.2.1.1.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, με την ένδειξη «για χρήση 
σε διαγωνισμούς του Δημοσίου». 
 
1.2.1.1.5.  Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής 
αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
1.2.1.1.6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (75/Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία αναφέρεται: 
 
- ότι  αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
 
- ότι δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς προμηθειών του 
δημόσιου τομέα και ότι δεν έχουν στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο το δικαίωμα συμμετοχής στους 
διαγωνισμούς αυτούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
- ότι πληρούν τα άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας οι ίδιοι και οι εταιρείες 
κατασκευής των προσφερόμενων προϊόντων 
 
1.2.1.1.7. Υπεύθυνη δήλωση, για τους υποβάλλοντες προσφορά για το τμήμα της παροχής υπηρεσιών 
επισκευής και συντήρησης και έχουν το συνεργείο τους εκτός Νομού Χίου, όπου θα δηλώνουν ότι 
αναλαμβάνουν το κόστος μετάβασης και επιστροφής των οχημάτων και των μηχανημάτων από και 
προς την Χίο. 
 
1.2.1.1.8. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή 
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και 
Ε.Ε.). 



Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
 
1.2.1.1.9. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπο τους. 
 
Οι ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, 
υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής 
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται (με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, εκτός των 
ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. 
 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
 
1.2.1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται επίσης 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 
 
1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 
.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
 
1.2.1.2.2. Για τους υποβάλλοντες προσφορά στο τμήμα της προμήθειας ανταλλακτικών ή/και στο 
τμήμα της προμήθειας ελαστικών:  
 
i) Τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων αγαθών και τυχόν τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) της 
εταιρείας κατασκευής των προϊόντων στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα 



Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 
ii) Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη των χωρών προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. 
 
1.2.1.2.3. Για τους υποβάλλοντες προσφορά στο τμήμα των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης: 
 
i) Περιγραφή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, αναφορά στον αριθμό και την εξειδίκευση του 
προσωπικού, συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα κ.λ.π. 
ii) Αντίγραφο ισχύουσας άδειας λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης 
 
Για τους υποβάλλοντες προσφορά και στα τρία τμήματα (προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών 
και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης όλα τα αναφερόμενα στις παρ. 1.2.1.2.2. και 1.2.1.2.3.) 
 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
1.2.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα. 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό  
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Επιπλέον η Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά» και σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος Ε’ επί ποινή απορρίψεως  
 
1.2.2.1 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
 
1.2.2.1.1.1 Η προσφερόμενη έκπτωση επί των τιμών τιμοκαταλόγου των παραρτημάτων Η1 έως και 

Η5, Θ’ και Ι’ είναι το κριτήριο με το οποίο θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι προμηθευτές και θα 

εγγραφούν στη συμφωνία πλαίσιο. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ως εξής: 

• μόνο για το τμήμα Α’ του πίνακα 1 του παραρτήματος Α’ αλλά επί ποινή αποκλεισμού για 

όλα τα υποτμήματα Α1 έως και Α5 (γνήσια ανταλλακτικά του παρ. Η1, ανταλλακτικά 

εφάμιλλης ποιότητας του παρ. Η2, σωλήνες ελαίου υψηλής πίεσης του παρ. Η3, ηλεκτρικοί 

συσσωρευτές του παρ. Η4, λαμπτήρες του παρ. Η5) 

• μόνο για το τμήμα Β’ του πίνακα 1 του παραρτήματος Α’ (ελαστικά οχημάτων και 

μηχανημάτων του παρ. Θ’) 

• μόνο για το τμήμα Γ’ του πίνακα 1 του παραρτήματος Α’ (εργασίες επισκευής και 

συντήρησης του παρ. Ι’) 

• για συνδυασμό των ανωτέρω περιπτώσεων 



• για το σύνολο αυτών  

 

1.2.2.1.1.2 Για τη διαδικασία των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαισίου συμβάσεων (call-offs) από 

τον Αγοραστή, απαιτείται η υποβολή νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς με κριτήριο  

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με εφαρμοζόμενη έκπτωση ίση ή μεγαλύτερη από την 

μεγαλύτερη που υπεβλήθη σε οικονομική προσφορά προμηθευτή στον διαγωνισμό για την σύναψη 

Συμφωνίας – Πλαισίου.  

Νοείται, ότι η τελική τιμή κατακύρωσης για οποιοδήποτε ανταλλακτικό ή εργασία τιμοκαταλόγου 

θα είναι ίση ή χαμηλότερη από την τιμή που προκύπτει με εφαρμογή της μεγαλύτερης έκπτωσης 

που επιτεύχθηκε από συμμετέχων στο διαγωνισμό για σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου επί της 

τιμής του ανταλλακτικού ή εργασίας του αντίστοιχου τιμοκαταλόγου των σχετικών 

παραρτημάτων. 

 

1.2.2.1.1.3 Για τα είδη και τις υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στους τιμοκαταλόγους των 

παραρτημάτων Η1’ έως Η5’, Θ’ και Ι’ λόγω  

 

- του μεγάλου αριθμού ανταλλακτικών που αποτελούν το κάθε όχημα, 

- της πολυπλοκότητας και της διαφορετικότητας των εργασιών ανά όχημα και κατά συνέπεια της 

κατά περίπτωσης εξέτασης των απαιτούμενων ωρών εργασίας και του κόστους αποκατάστασης 

μιας βλάβης και τέλος 

- του αριθμού και του είδους των οχημάτων που αποτελούν το στόλο του Δήμου Χίου, 

 

 οι  συμμετέχοντες στη Συμφωνία – Πλαίσιο, κατά τη διαδικασία των επαναδιαγωνισμών, θα 

υποβάλλουν προσφορά με έκπτωση επί της τιμής που θα ορίζεται από την επιτροπή επισκευής και 

συντήρησης της ΥΑ 3373/390/20-3-75, για το ανταλλακτικό, το ελαστικό ή ελαστικού ή την εργασία 

που δεν περιλαμβάνεται στους τιμοκαταλόγους. Νοείται ότι η προσφερόμενη έκπτωση θα είναι ίση 

ή μεγαλύτερη από την μέγιστη σε οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαισίου. 

Για τους επαναδιαγωνισμούς της παροχής υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης, επειδή ο σχετικός 

τιμοκατάλογος εργασιών περιέχει εργασίες περισσότερες της μιας ειδικότητας ή ενός συνεργείου, 

μεγαλύτερη επιτευχθείσα έκπτωση από συμμετέχοντα θα θεωρείται αυτή που υποβλήθηκε μεταξύ 

συμμετεχόντων των ίδιων τεχνικών δυνατοτήτων (π.χ. συνεργείων με όμοια άδεια λειτουργίας). 

 
Στην τιμή (σε ευρώ) που προκύπτει εφαρμοζόμενης της εκπτώσεως, συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις που υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, η κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ υπέρ Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και τέλος κάθε είδους δαπάνες για παράδοση των ειδών 
ελευθέρων. 
 
1.2.2.1.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή - έκπτωση η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



 
1.2.2.1.3 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής - έκπτωσης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για 
εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του 
προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή 
δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως 
να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης 
πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για 
εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται 
και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την 
Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 
 
1.2.2.1.4. Εάν οι προσφερόμενες τιμές - εκπτώσεις είναι υπερβολικά χαμηλές (μεγαλύτερες από 10%), οι 
προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό 
θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με 
τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των αγαθών ή την 
πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα στοιχεία για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
1.2.2.2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης. 

Αυτός ο τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις μόνο μετά την ολοκλήρωση 

προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία 

ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις. 

 
1.2.2.3. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. 
 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 
Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών. 
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της 
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 
 
1.2.2.4. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 
 
- Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 
 
- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



 
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ/ξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
 
- Ο χρόνος παράδοσης των αγαθών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης αποτελεί 
απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο. 
 
- Για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο, οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση το κριτήριο της 
χαμηλότερης τιμής της προσφοράς - υψηλότερου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του 
τιμοκαταλόγων των παραρτημάτων Η1’ έως Η5’, Θ’ και Ι’ υπό τον όρο ότι τα προσφερόμενα αγαθά ή 
υπηρεσίες συνάδουν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ζ’ της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
- Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των προσφορών, θα επιλεγεί 
συγκεκριμένος αριθμός προμηθευτών (έως 20) που θα συνάψει τη Συμφωνία πλαίσιο για κάθε τμήμα 
του πίνακα 1 του παραρτήματος Α’ της παρούσας όπως υποδεικνύεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Α.Α Περιγραφή Αγαθών Προμηθευτές 
Ενδεικτική 
Έκπτωση 

 
1.  
2.  
3.  
….  

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Κ.Λ.Π.) 

20.  
    

1.  
2.  
3.  
….  

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

20.  
    

1.  
2.  
3.  
….  

3 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.) 20.  

 
 
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 



Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν 
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 
τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και 
οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 
τους ορίζονται. 
 
4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, για τους λόγους και 
με την διαδικασία που προβλέπεται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 
(Φ.Ε.Κ. 173 /A’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/12 (Α΄ 51), μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία 
ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού 
παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή διενέργειας με γνωμοδότηση της προς την 
Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

 



α. Την κατακύρωση της προμήθειας - εργασίας ή τη 
β. ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 
 
Στην περίπτωση, που η επιτροπή Διενέργειας γνωμοδοτεί για: 
 
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας, κατόπιν 
σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
 
β. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους 
 
τότε την τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, προς τους επιλεγέντες προμηθευτές, με την οποία τους καλεί σε 
καθορισμένη ημέρα και ώρα για να υπογράψουν τη Συμφωνία πλαίσιο. 
Από την ανακοίνωση της ως άνω απόφασης του διαγωνισμού στους προμηθευτές, η Συμφωνία πλαίσιο 
θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Συμφωνία) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
 
6. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 
6.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την 
Συμφωνία πλαίσιο ή την εκτελεστική αυτής σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του αγοραστή οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη εκτελεστική 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΠΟΤΑ 
 
6.2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον ΕΚΠΟΤΑ. 
 
6.3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν : 
α. Η Συμφωνία πλαίσιο ή η εκτελεστική αυτής σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το αγαθό δεν φορτώθηκε ή 
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
7.1 Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 
 
7.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
7.1.2 Για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέσουν εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να ισχύει έως ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου 
συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας πλαίσιο δηλ. για εικοσιπέντε (25) μήνες και να καλύπτει το 0.1% 
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ή τμημάτων αυτής αναλόγως της 
υποβαλλόμενης προσφοράς του αναδόχου, δηλ. 486€ για όλα τα τμήματα της Συμφωνίας Πλαισίου, 
236€ για το τμήμα της προμήθειας των ανταλλακτικών, 123€ για το τμήμα της προμήθειας των 
ελαστικών, 128€ για το τμήμα της παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και αθροιστικά για 



τις συνδυαστικές περιπτώσεις, η οποία μπορεί να αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, ανά εξάμηνο, 
σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας. 
7.1.3 Για την καλή εκτέλεση των όρων των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας πλαισίου, οι 
ανάδοχοι οικονομικοί φορείς θα καταθέτουν σχετική εγγυητική επιστολή ύψους 607€ για όλα τα 
τμήματα της Συμφωνίας Πλαισίου, 295€ για το τμήμα της προμήθειας των ανταλλακτικών, 153€ για το 
τμήμα της προμήθειας των ελαστικών, 159€ για το τμήμα της παροχής υπηρεσιών επισκευής και 
συντήρησης και αθροιστικά για τις συνδυαστικές περιπτώσεις, η οποία πρέπει να είναι αορίστου 
χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα και να καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης. 
7.1.4 Ο αγοραστής μπορεί κατά περίπτωση να ζητεί από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της 
εκτελεστικής σύμβασης να παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που μπορούν να ανακύψουν ή των ζημιών που μπορούν να προκληθούν από 
δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης 
καλής λειτουργίας καθορίζεται στην εκτελεστική σύμβαση και έως ποσοστού 10% επί της συμβατικής 
αξίας του αγαθού ή της υπηρεσίας προ ΦΠΑ. 
7.1.5 Ο προμηθευτής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μπορεί να αποδείξει με προσκόμιση  
πιστοποιητικών για τα παρεχόμενα προϊόντα την τήρηση προτύπων διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής 
και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λ.π. βασιζόμενα σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. 
ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001) που εκδίδονται από διαπιστευμένους φορείς. Εάν το 
προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει ο προμηθευτής να μπορεί να 
προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να 
επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα 
δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται 
από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα 
οποία να έχουν εκδοθεί από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων. 
Τέλος είναι δυνατόν να απαιτηθεί κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή η προσκόμιση Εκθέσεων 
Δοκιμών για τα προϊόντα των προμηθευτών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 
ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας 
(ιδιότητες και χαρακτηριστικά). Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα 
εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.  
 
8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 
κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στον επαναδιαγωνισμό έχουν οι προμηθευτές που έχουν υπογράψει την 
Συμφωνία - Πλαίσιο οι οποίοι μετά από πρόσκληση του εκάστοτε αγοραστή υποχρεούνται να 
υποβάλουν νέα κλειστή οικονομική προσφορά εντός οριζόμενου κάθε φορά χρονικού διαστήματος. 
 
1- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

………………………. …………………………… ……………………….. ……………………….. 

 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές με τα έγγραφα του επαναδιαγωνισμού αυτές παρέχονται το αργότερο μία (1) ημέρα προ της 
εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 
Ο προμηθευτής δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή περισσότερους επαναδιαγωνισμούς για 
λόγους που τεκμηριώνουν την μη υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής μπορεί 
να υποχρεωθεί να υποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του, το 
οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί γραπτώς τον  
προμηθευτή. Η ανωτέρω διαδικασία, σε περίπτωση μη επαρκούς τεκμηρίωσης, είναι δυνατόν να 
οδηγήσει σε έκπτωση τον προμηθευτή και να καταπέσει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της Συμφωνίας – Πλαισίου. 
 
2- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
2.1- Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε πρότυπο που θα συντάσσεται κάθε φορά από την αναθέτουσα αρχή. 
 
2.2- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

2.2.1- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2.2.2- Η ημερομηνία διενεργείας του επαναδιαγωνισμού. 
2.2.3- Τα στοιχεία του αποστολέα 

 
2.3- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετείται από τους συμμετέχοντες στη Συμφωνία – Πλαίσιο 
το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς το οποίο σε κάθε επαναδιαγωνισμό θα συντάσσεται από 
την αναθέτουσα αρχή και στο οποίο μπορεί κατά περίπτωση να περιέχονται τυχόν απαιτούμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που θα περιγράφουν το είδος ή/και να ζητούνται προθεσμίες παράδοσης 
κατά την κρίση και της ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. 
Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει στη Συμφωνία πλαίσιο δηλ. η προσφερόμενη έκπτωση του 
συμμετέχοντος στον επαναδιαγωνισμό πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτήν της 
οικονομικής προσφοράς του με την οποία συμμετέχει στην Συμφωνία - Πλαίσιο. 
Οι οικονομικοί φορείς (διαγωνιζόμενοι) αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα της σύμβασης που 
τυχόν προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους 
που προτείνουν. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του κυρίου οικονομικού φορέα (άρθρο 
41 του ΠΔ 60/07). Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ένας 
οικονομικός φορέας μπορεί ενδεχομένως για συγκεκριμένη σύμβαση να στηρίζεται στις δυνατότητες 
άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του μ' αυτές (Δάνεια Εμπειρία 
Τεχνοοικονομικής Επάρκειας). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή 
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 
φορέων αυτών. Η σχετική δέσμευση αποδεικνύεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 
του Ν.1599/1986) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής διά της οποίας οι άλλοι φορείς στις 



δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο διαγωνιζόμενος θα δεσμεύονται να παράσχουν τους αναγκαίους 
πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Επιπροσθέτως στην περίπτωση της υποβολής προσφοράς σε επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία 
για το τμήμα των  εργασιών επισκευής και συντήρησης πρέπει να κατατεθεί και η αντίστοιχη άδεια 
λειτουργίας του άλλου φορέα, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση των κριτηρίων τεχνικών 
δυαντότητων της διακήρυξης. 
 
2.4- Επαναδιαγωνισμοί που εμπίμπτουν στα όρια του Ν.4155/2013 
Οι επαναδιαγωνισμοί των οποίων οι συμβάσεις εμπίμπτουν στα όρια του άρθρου 3 του Ν.4155/2013 
όπως εκάστοτε ισχύουν, πραγματοποιούνται με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παράρτημα Β’ της παρούσας διακήρυξης. 
 
3- ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών η 
οποία γίνεται δημόσια σε καθοριζόμενη κάθε φορά ημερομηνία και ώρα. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 
των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 
 
4- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Οι επιλεγέντες προμηθευτές της Συμφωνίας - Πλαισίου θα τηρούν επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά της παρ. 1.2.1.1. του παραρτήματος Β’ της παρούσας Διακήρυξης καθ’όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαισίου. Η ισχύς των δικαιολογητικών θα ελέγχεται κάθε φορά 
από την αναθέτουσα αρχή. 
Για την καλή εκτέλεση των όρων των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας πλαισίου, οι ανάδοχοι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να υποχρεωθούν να καταθέτουν σχετική εγγυητική επιστολή η οποία 
πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα και 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 
 
5- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή έως και μηδενική ποσότητα από την 
προκηρυχθείσα για τον επαναδιαγωνισμό.  
 
6- ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη 
των δικαιωμάτων του Δήμου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ή να μετατίθεται.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ’ 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Τα υπό προμήθεια αγαθά (μηχανολογικά, μηχανουργικά, ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά και 
ελαστικά) και οι παρεχόμενες εργασίες επισκευής και συντήρησης θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ένα 
(1) χρόνο από την παραλαβή τους. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο αγοραστής δεν θα 
ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια αγαθού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή 
χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά 
έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.  
 
2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για το τμήμα της παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης που έχουν 
το συνεργείο τους εκτός Νομού Χίου αναλαμβάνουν το κόστος μετάβασης και επιστροφής των 
οχημάτων και των μηχανημάτων από και προς το Δήμο Χίου. 
 
3. Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα παραδίδονται συσκευασμένα με εμφανή κάθε φορά τα στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν το ανταλλακτικό.  
 
4. Τα ανταλλακτικά που θα αντικαθίστανται κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και 
συντήρησης από τους αναδόχους, θα επιστρέφονται στο Δήμο συσκευασμένα καταλλήλως και 
ευδιάκριτα ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τα μέλη της επιτροπής παραλαβής.  
 
5. Τα προς προμήθεια ελαστικά, ηλεκτρικοί συσσωρευτές, λαμπτήρες και σωλήνες ελαίου υψηλής 
πιέσεως μετά των συνδέσμων  σύσφιξης τους (ρακόρ) θα παραδίδονται τοποθετημένα επί των 
οχημάτων, σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. 
 
6. Η επιτροπή επισκευής και συντήρησης (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 3373/390/20-3-75 Υ.Α.) δύναται 
μετά από επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία να μην προβαίνει στην ανάθεση της προμήθειας των 
ανταλλακτικών ή των εργασιών επισκευής όταν αυτή το κρίνει απαραίτητο. 
 
7. Το κόστος της έντυπης παραλαβής των τευχών της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο ανέρχεται 
στα 20€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΧΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Αρ. Διακήρυξης: 39395/2015 

       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ κλπ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΧΙΟΥ» 

 

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων …………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

με έδρα τ………………………..………………οδός …………………………..………………… αριθμ. 

……..….. 

Τ.Κ.: ……………………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: …………………… 

 

Αφού έλαβα γνώση της υπ’αριθμ. ………..  Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην 

επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, δηλώνω ότι την 

αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την παρούσα προσφορά. 

Αναλαμβάνω να προμηθεύω το Δήμο σας ή/και να παρέχω εργασίες επισκευής και συντήρησης, με 

ποσοστά έκπτωσης επί τιμών των τιμοκαταλόγων των παραρτημάτων Η1 έως Η5, Θ και Ι (ή των τιμών 

που θα ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1.2.2.1.6  του παραρτήματος Β’) της 39395/2015 Διακήρυξης 

του Δήμου Χίου ανά κατηγορία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

(συμπληρώνεται σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 μόνο για όλα επί ποινή αποκλεισμού τα τμήματα Α1 έως Α5 (παραρτήματα Η1 έως και Η5) 
 ή  
μόνο για το τμήμα Β’(παράρτημα Θ’) 
 ή  
μόνο για το τμήμα Γ’ (παράρτημα Ι’) 
ή  
για συνδυασμό των παραπάνω 
ή  
για το σύνολο των παραπάνω) 
 

 



Περιγραφή Αγαθών 
Ποσοστό έκπτωσης 
επί τιμοκαταλόγων 

(αριθμητικώς) 

Ποσοστό έκπτωσης επί τιμοκαταλόγων 
(ολογράφως) 

1. ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  - παράρτημα Η1   

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΦΑΜΙΛΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
– παράρτημα Η2   

3. ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ – 
παράρτημα Η3   

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ – Παράρτημα Η4   

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
Κ.Λ.Π.) 

5. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ – Παράρτημα Η5   

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – Παράρτημα Θ’   

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.) – Παράρτημα Ι’ 
  

 
Ειδική αιτιολόγηση για εκπτώσεις μεγαλύτερες του 10% 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 
…………………, 

 
 ……… / ……… / 2016 

 
Ο Προσφέρων 

(Υπογραφή – σφραγίδα) 
 



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 

Αριθμός Συμφωνίας Πλαίσιο: …………………………. 
 
 
Τίτλος Συμφωνίας Πλαίσιο: Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια «Ανταλλακτικών, ελαστικών 
κ.λ.π. και επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Χίου» 
 
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χίου 
 
Η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο πραγματοποιείται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’). Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και 
προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες, παραγγελίας και παράδοσης των αγαθών που θα 
απαιτούνται από τους Αγοραστές. 
 
Ορισμοί 
 
Σ’ αυτήν τη Συμφωνία Πλαίσιο οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον 
κατωτέρω πίνακα: 
 
Αγοραστής(ές): Ορίζεται ο Δήμος Χίου. 
Ημέρα(ες): Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριμένο 
σημείο της Συμφωνίας Πλαίσιο 
Παραγγελία(ες): Ορίζεται η υποβολή μιας παραγγελίας για την προμήθεια, από έναν Αγοραστή στον 
Προμηθευτή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη. 
Παράδοση(σεις): Ορίζεται η παράδοση των αγαθών από τον Προμηθευτή στις καθορισμένες τοποθεσίες 
παράδοσης, μετά από συγκεκριμένη Παραγγελία 
Προσφορά: Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον Προμηθευτή ως ανταπόκριση στη σχετική 
πρόσκληση για σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο 
Συμφωνία Πλαίσιο: Ορίζεται η συμφωνία, η οποία καθορίζει τους αρχικούς όρους και προϋποθέσεις που 
διέπουν τις παραγγελίες, αγορές και παραδόσεις που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκειά 
της. 
Απόφαση Διενέργειας Επαναδιαγωνισμού: Ορίζεται η απόφαση-πρόσκληση προς τους προμηθευτές που 
αναφέρονται στη Συμφωνία Πλαίσιο με την οποία καθορίζονται οι όροι οι οποίοι δεν καλύπτονται με 
την Συμφωνία Πλαίσιο, όπως ενδεικτικά η ποσότητα του υπό προμήθεια αγαθού, ο τόπος και ο χρόνος 
παραλαβής, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, καθώς και πρόσθετοι όροι τους οποίους ο αγοραστής κρίνει 
αναγκαίους, όμως σε καμία περίπτωση διαφορετικοί από εκείνους της Συμφωνίας Πλαίσιο. 
Επαναδιαγωνισμός: Ορίζεται η επαναληπτική Διαγωνιστική διαδικασία για τις εκτελεστικές της 
Συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεις, με την οποία ανακηρύσσεται ο μειοδότης και στη συνέχεια υπογράφεται 
η σύμβαση ανάμεσα στον αγοραστή και τον μειοδότη  
Εκτελεστική Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Αγοραστή και του Προμηθευτή, η οποία 
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του επαναδιαγωνισμού. 
Αναθέτουσα Αρχή: Ορίζεται ο Δήμος Χίου. 
Τοποθεσία(ες) Παράδοσης: Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες θα παραδίδονται τα αγαθά όπως θα 
καθορίζονται από τον αγοραστή με κάθε παραγγελία. 
 
Η ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο θα υπόκειται στις κατωτέρω πρόνοιες: 
i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον 
πληθυντικό, και αντίστροφα 
ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή 
ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων 



iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν 
αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε 
επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης. 
iv. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση των αναφορών 
μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο με κανένα τρόπο 
v. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως 
αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση. 
vi. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται 
διαφορετικά. 
 
Όροι και Προϋποθέσεις 
 
1. Εμπλεκόμενα Μέρη 
 
Η Συμφωνία Πλαίσιο συνάπτεται μεταξύ του Δήμου Χίου, εφεξής καλούμενη η Αναθέτουσα Αρχή, και  
_____________________________________________________________________________________________
____________________, εφεξής καλούμενος ο Προμηθευτής. 
 
2. Περιεχόμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο 
 
Η Συμφωνία Πλαίσιο αποτελείται από αυτό το κυρίως κείμενο και το ακόλουθο παράρτημα Ι 
συνιστώντας έτσι την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. 
  
3. Σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο 
Σκοπός της Συμφωνίας πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο προμηθευτής 
θα προμηθεύει τον αγοραστή συγκεκριμένα αγαθά ή θα παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
ύστερα από την ολοκλήρωση του επαναδιαγωνισμού για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας πλαίσιο 
συμβάσεις. Ο επαναδιαγωνισμός θα διενεργείται μετά από απόφαση-πρόσκληση του αγοραστή προς τους 
προμηθευτές που συμμετέχουν στη Συμφωνία πλαίσιο να υποβάλουν σφραγισμένη οικονομική 
προσφορά για το συγκεκριμένο αγαθό ή κατηγορία αγαθών. 
Η Συμφωνία πλαίσιο δεν δεσμεύει τους αγοραστές να υποβάλλουν παραγγελίες. Δέσμευση θα υπάρχει 
μόνο εάν και εφόσον ο αγοραστής υποβάλει μια συγκεκριμένη παραγγελία, σύμφωνα με τους όρους της 
Συμφωνίας πλαίσιο και μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της Συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης. 
Η εκτελεστική σύμβαση διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους αυτής. 
 
4. Υποχρεώσεις 
Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας πλαίσιο, οι αγοραστές μπορούν να υποβάλουν παραγγελίες και 
ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά ή να παρέχει τις υπηρεσίες της παραγγελίας, ενώ ο 
αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στον προμηθευτή το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως έχει 
προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η οποία τιμή σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ενδεικτική τιμή με την οποία ο προμηθευτής συμμετέχει στη 
Συμφωνία πλαίσιο. 
 
5. Έναρξη και διάρκεια 
Η Συμφωνία πλαίσιο τίθεται σε ισχύ και είναι έγκυρη για υποβολή παραγγελιών για εικοσιτέσσερις (24) 
μήνες από την υπογραφής της. 
Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο, όπως περιγράφονται στην ……/ 2015 διακήρυξη 
του Δήμου Χίου, παραμένουν σε πλήρη ισχύ για όλες τις παραγγελίες που θα υποβληθούν κατά την 
περίοδο ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο,. Μετά τη λήξη της ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο, οποιαδήποτε 
παραγγελία βρίσκεται στη φάση της εκτέλεσης, πρέπει να ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο. 
 
6. Μεταβίβαση δικαιωμάτων 
Ο προμηθευτής δεν δύναται να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων του εκ της παρούσας 
Συμφωνίας πλαίσιο, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτήν, σε 



οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
7. Γλώσσα 
Η Ελληνική ορίζεται ως η γλώσσα της Συμφωνίας πλαίσιο. 
 
8.  Αποδεικτικά και πιστοποιητικά 
Κατά την διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο, ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από τη 
Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να 
επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της 
προσφοράς του κατά τα στάδιο της αποδοχής του προμηθευτή στη Συμφωνία πλαίσιο από την 
Αναθέτουσα αρχή. 
 
9. Παραγγελίες 
Όλες οι παραγγελίες θα υποβάλλονται απευθείας, στον μειοδότη που θα προκύψει από τον 
επαναδιαγωνισμό και με την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας πλαίσιο. 
 
10. Παράδοση 
Με την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται σε 
κάθε περίπτωση να παραδίδει τα αγαθά ή να παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους αυτής. 
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών ή μέρους 
αυτών, που δεν καλύπτεται από την παρ. 13 της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο ή που δεν έχει ρητώς 
συμφωνηθεί με τη Αναθέτουσα Αρχή, ισχύουν οι όροι της παρ. 12 της παρούσας. 
Τα αγαθά θα παραδίδονται στον αγοραστή και στους τόπους παράδοσης που θα καθορίζονται στην 
επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία. 
Η προμήθεια των αγαθών και η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης θα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο και της εκτελεστικής αυτής 
σύμβασης. 
 
11. Αποδοχή/Απόρριψη Παράδοσης 
Ο αγοραστής δύναται να απορρίψει την παράδοση αγαθών ή μέρος αυτής σε περίπτωση που δεν είναι 
αυτά που παρήγγειλε. 
 
12. Κυρώσεις για καθυστερήσεις στην Παράδοση 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών ισχύουν κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα στον 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
13. Τερματισμός της Συμφωνίας Πλαίσιο 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία πλαίσιο σε περίπτωση σοβαρού, μη 
προβλεπόμενου λόγου που αυτή κρίνει δικαιολογημένο με έκδοση ειδικά αιτιολογημένης απόφασης. 
Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας πλαίσιο, ο προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώσει οποιαδήποτε 
εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας 
πλαίσιο. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης. 
Ο προμηθευτής δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που οφείλονται 
σε αυτόν για αγαθά για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ούτε 
δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα 
του τερματισμού της Συμφωνίας πλαίσιο. 
Κανένα Εμπλεκόμενο Μέρος δεν θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν από τη 
Συμφωνία πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός 
ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας πλαίσιο. 
 
14. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο 
Για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας πλαίσιο, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να ισχύει για εικοσιπέντε (25) μήνες μετά την ημερομηνία 
υπογραφής της Συμφωνίας πλαισίου, η οποία να καλύπτει το 0,1% της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται 



να προσφερθεί, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο 
συνολικής διάρκειας. 
 
15. Τροποποιήσεις 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας πλαίσιο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΠΔ60/07 και του ΕΚΠΟΤΑ και πρέπει να μη θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και να διατηρεί 
οπωσδήποτε τον αρχικό στόχο της Συμφωνίας πλαίσιο. 
 
16. Εφαρμοζόμενη νομοθεσία 
Η ερμηνεία και η εκτέλεση της Συμφωνίας πλαίσιο θα γίνεται με βάση το Ελληνικό δίκαιο. Για 
οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση με τη Συμφωνία πλαίσιο, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Χίου. 
 
Η Συμφωνία Πλαίσιο έχει συνταχθεί σε ….. ( ) πρωτότυπα. Ένα προορίζεται για την Αναθέτουσα Αρχή 
και ένα για τον καθένα Προμηθευτή. 
 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 

………………………        ………………. 
 
 
 
 

Παράρτημα Ι – Προμηθευτές και Αγαθά - Υπηρεσίες 
Το Παράρτημα αυτό θα περιέχει τα αγαθά για τα οποία έκαστος προμηθευτής συμμετέχει στη Συμφωνία 
Πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, ενδεχομένως να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την ομαδοποίηση 
των ειδών , τις περιγραφές και χαρακτηριστικά τους, τις τιμές τους ανά τεμάχιο κτλ 
 

Α.Α. Περιγραφή Αγαθών – Υπηρεσιών Προμηθευτές Ενδεικτική τιμή - 
έκπτωση 

1 …………………………. 

1.  ………………..… 
2. …………………… 
3.   …………………. 

 

1.  ………………..… 
2. …………………… 
3.   …………………. 
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1.  ………………..… 
2. …………………… 
3.   …………………. 
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2. …………………… 
3.   …………………. 
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1.  ………………..… 
2. …………………… 
3.   …………………. 
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2. …………………… 
3.   …………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


