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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Προμήθεια  ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π.  και επισκευή και συντήρηση  

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ. Χίου 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Αντικείμενο - Νομοθεσία 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια των ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π. και τις εργασίες 
επισκευής και συντήρησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χίου. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας και της εργασίας υπάγονται στις 
διατάξεις: 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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 Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών3 
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

                                                
1
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

3
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379, 



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  
του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),4 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
- του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” 
- της 3373/390/20-3-75 Αποφ. Υπ. Προεδρίας & 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» 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διαδικασία 
1)Για προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και ελαστικών στα πλαίσια προληπτικής 
συντήρησης ή αντιμετώπισης έκτακτης βλάβης από το συνεργείο του Δήμου, αφού ακολουθηθούν 
οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ΥΑ 3373/390/20-3-75, εκτελείται κάθε φορά από την 
αρμόδια επιτροπή επισκευής και συντήρησης, επαναληπτικός διαγωνισμός στον οποίο 
συμμετέχουν οι προμηθευτές που έχουν συνάψει συμφωνία πλαίσιο με το Δήμο στα τμήματα 1 
(ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων) και 2 (ελαστικά οχημάτων και μηχανημάτων) της 
προμήθειας αναλόγως της κατηγορίας των ανταλλακτικών με κριτήριο κατακύρωσης το 
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης. Στο συντασσόμενο έντυπο τεχνικής - οικονομικής προσφοράς, από 
την επιτροπή επισκευής και συντήρησης της ανωτέρω ΥΑ, θα περιέχονται τα απαιτούμενα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που θα περιγράφουν το ζητούμενο ανταλλακτικό, αναλώσιμο ή ελαστικό ενώ 
είναι δυνατόν να ζητούνται και συγκεκριμένες προθεσμίες παράδοσης κατά την κρίση και τις 
ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Μετά τον έλεγχο των τεχνικών - οικονομικών προσφορών θα 
ανατίθεται η προμήθεια των υλικών από την επιτροπή επισκευής και συντήρησης και θα 
υπογράφεται η εκτελεστική σύμβαση με τον ανάδοχο εφόσον υπερβαίνονται τα κάθε φορά 
οριζόμενα από την νομοθεσία ελάχιστα όρια κατάρτισης σύμβασης. 
2) Για εργασίες που στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτης βλάβης θα εκτελεστούν από ιδιωτικό 
συνεργείο για λόγους όπως : 
- ελλείψεις στο τεχνικό προσωπικό του συνεργείου του Δήμου, 
- αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης των βλαβών 
- έλλειψη εξειδικευμένης υποδομής και εξοπλισμού για κάποιου είδους εργασίες, 
- φόρτος εργασίας λόγω πεπαλαιωμένου στόλου με μειωμένο χρόνο μεταξύ βλαβών, 
- εξειδικευμένες επισκευαστικές εργασίες, 
 
αφού προηγηθούν οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ΥΑ Προεδρίας 3373/390/20-3-75,  στις 
οποίες περιλαμβάνεται η διάγνωση της βλάβης και η καταγραφή των απαιτούμενων 
επισκευαστικών εργασιών και τυχόν ανταλλακτικών, εκτελείται επαναδιαγωνισμός. Στο 
συντασσόμενο από την επιτροπή επισκευής και συντήρησης, έντυπο οικονομικής προσφοράς, θα 
περιέχονται ως ζητούμενα οι ανωτέρω απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες και τυχόν 
ανταλλακτικά, ενώ είναι δυνατόν να ζητούνται και συγκεκριμένες προθεσμίες παράδοσης κατά 

                                                
4
 Η εν λόγω απόφαση αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000€, χωρίς 

να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες.  



την κρίση και τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Μετά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών 
θα ανατίθεται η εκτέλεση των εργασιών από την επιτροπή επισκευής και συντήρησης και θα 
υπογράφεται η εκτελεστική σύμβαση με τον ανάδοχο εφόσον υπερβαίνονται τα κάθε φορά 
οριζόμενα από την νομοθεσία ελάχιστα όρια κατάρτισης σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Προσφερόμενη τιμή – Κριτήριο ανάθεσης 
1) Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαισίου 
Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν συνολική ή τμηματική οικονομική προσφορά στον 
διαγωνισμό για την σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για τα εξής τμήματα μεμονωμένα, συνδυαστικά 
ή συνολικά: 
 
α) Προμήθεια ανταλλακτικών 
Υποβολή προσφοράς υπό τη μορφή ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμοκαταλόγου του 
παραρτήματος IV (IV-1 έως IV-6) όπως ορίζεται στο σχετικό έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
διακήρυξης. 
 
β) Προμήθεια ελαστικών 
Υποβολή προσφοράς υπό τη μορφή ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμοκαταλόγου 
ελαστικών του παραρτήματος V, όπως ορίζεται στο σχετικό έντυπο προσφοράς της διακήρυξης. 
 
γ) Εργασίες επισκευής και συντήρησης 
Υποβολή προσφοράς υπό τη μορφή ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμοκαταλόγου 
εργασιών επισκευής και συντήρησης του παραρτήματος VI, όπως ορίζεται στο σχετικό έντυπο 
προσφοράς της διακήρυξης. 
 
Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις (1α, 1β, 1γ) το κριτήριο ανάθεσης είναι το υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης. 
 
2) Επαναληπτικοί διαγωνισμοί 
α) Προμήθεια ανταλλακτικών 
Κατά την εκτέλεση των επαναληπτικών διαγωνισμών οι εκπτώσεις που θα δίδονται από τους 
προμηθευτές θα πρέπει να είναι ίσες ή να υπερβαίνουν το ποσοστό έκπτωσης που έχει υποβληθεί 
στην οικονομική τους προσφορά του αρχικού διαγωνισμού για την σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου 
για τμήμα των ανταλλακτικών (τμήμα 1). Π.χ. εάν στο έντυπο οικονομικής προσφοράς προμηθευτή 
στον αρχικό διαγωνισμό έχει υποβληθεί έκπτωση 7% στον τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του 
παραρτήματος IV-1 της διακήρυξης τότε η προσφορά που θα υποβληθεί από αυτόν τον 
προμηθευτή στον επαναληπτικό διαγωνισμό για οποιοδήποτε ανταλλακτικό θα πρέπει να εκκινεί 
από τουλάχιστον 7%. 
 
β) Προμήθεια ελαστικών 
Κατά την εκτέλεση των επαναδιαγωνισμών οι εκπτώσεις που θα δίδονται από τους προμηθευτές 
θα πρέπει να είναι ίσες ή να υπερβαίνουν το ποσοστό έκπτωσης που έχει υποβληθεί στην 
οικονομική τους προσφορά του αρχικού διαγωνισμού για την σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου για 
το τμήμα των ελαστικών. 
 
γ) Εργασίες επισκευής και συντήρησης 
Κατά την εκτέλεση των επαναδιαγωνισμών οι εκπτώσεις που θα δίδονται από τους συμμετέχοντες 
θα πρέπει να είναι ίσες ή να υπερβαίνουν το ποσοστό έκπτωσης που έχει υποβληθεί στην 
οικονομική τους προσφορά για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του αρχικού 
διαγωνισμού για την σύναψη Συμφωνίας–Πλαισίου. Επειδή ο σχετικός τιμοκατάλογος εργασιών 
περιέχει εργασίες περισσότερες της μιας ειδικότητας ή της μιας κατηγορίας συνεργείου 
(επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών συστημάτων οχημάτων, φανοποιείων, 
ηλεκτρολογείων), μεγαλύτερη υποβληθείσα έκπτωση από συμμετέχοντα θα θεωρείται αυτή που 
υποβλήθηκε μεταξύ συμμετεχόντων των ίδιων τεχνικών δυνατοτήτων όπως συνεργείων με όμοια 
άδεια λειτουργίας. 



Στις επαναληπτικές διαγωνιστικές διαδικασίες η επιτροπή επισκευής και συντήρησης της Υ.Α. 
3373/390/75 δεδομένων των τεχνικών εκ του νόμου δυνατοτήτων των συμμετεχόντων, που θα 
αποδεικνύονται βάσει του άρθρου 5 της παρούσας (άδεια λειτουργίας συνεργείου), θα αναθέτει 
κατά περίπτωση τις επισκευαστικές εργασίες. 
 
Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις (2α, 2β, 2γ) το κριτήριο ανάθεσης είναι το υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης. 
 
Για τα είδη και τις υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στους τιμοκαταλόγους των παραρτημάτων 
IV έως VI 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 την εργασία που δεν 
περιλαμβάνεται στους τιμοκαταλόγους. Νοείται ότι η προσφερόμενη έκπτωση από τον 
συμμετέχοντα θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτήν της οικονομικής προσφοράς του, που 
υποβλήθηκε στον αρχικό διαγωνισμό για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαισίου. 
Για τους επαναληπτικούς διαγωνισμούς της παροχής υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης για 
υπηρεσίες που δεν περιέχονται στον τιμοκατάλογο, 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 (όπως  συνεργείων με όμοια άδεια λειτουργίας). 
Οι οικονομικοί φορείς (διαγωνιζόμενοι) αναφέρουν στην προσφορά τους, την τυχόν στήριξη τους 
στην τεχνική δυνατότητα άλλου φορέα ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του μ' αυτόν. 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 του φορέα αυτού. Η σχετική 
δέσμευση αποδεικνύεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) με 
βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής με την οποία οι άλλοι φορείς στις δυνατότητες των οποίων 
στηρίζεται ο διαγωνιζόμενος θα δεσμεύονται να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Η τεχνική δυνατότητα του φορέα που παράσχει την στήριξη 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση σε ισχύ άδειας λειτουργίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τεχνικές προδιαγραφές ανταλλακτικών, ελαστικών, ηλεκτρικών συσσωρευτών, σωλήνων 
πιέσεως  κ.λ.π. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π. περιλαμβάνονται 
στην από 02/11/2017 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δ.Χίου. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά είναι 
κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αυτά προορίζονται, προσκομίζοντας όποτε απαιτηθεί 
επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήματος ή της υπερκατασκευής, ή βεβαίωση του 
επίσημου αντιπροσώπου στη χώρα η οποία θα αναφέρει ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά 
τα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία 
προορίζονται. Επίσης μπορεί να ζητηθούν πιστοποιητικά τήρησης προτύπων ποιότητας στη 
γραμμή παραγωγής των ανταλλακτικών (όπως π.χ. ISO 9001:2008) και άλλα. 
Είναι δυνατόν να απαιτηθεί από τους συμμετέχοντες στη Συμφωνία Πλαίσιο, βεβαίωση ότι τα 
προσφερόμενα ελαστικά χρησιμοποιούνται από Ευρωπαίους κατασκευαστές πλαισίων φορτηγών 
ή επιβατικών ως ελαστικά «πρώτης τοποθέτησης» σε καινούρια οχήματα τους. Η βεβαίωση θα 
πρέπει να έχει εκδοθεί από τον ίδιο τον Ευρωπαίο κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών ή 
επιβατικών, να είναι κατά το νόμο μεταφρασμένη και να προσκομιστεί εντός 10 ημερών αφότου 
ζητηθεί από την υπηρεσία. 
 
 



Άρθρο 5ο  
Εκτέλεση εργασιών επισκευής & συντήρησης 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την τεχνική εκ του νόμου δυνατότητα προς πραγματοποίηση της 
αναγκαίας εργασίας, που θα αποδεικνύεται με την κατάλληλη άδεια λειτουργίας συνεργείου σε 
ισχύ (συνεργείο επισκευής και συντήρησης λεωφορείων και λοιπών φορτηγών, συνεργείο 
επισκευής και συντήρησης επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών, συνεργείο που ασχολείται με την 
επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών και γενικά την 
ηλεκτρική εγκατάσταση των αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, άδεια 
επαγγελματικού εργαστηρίου κ.λ.π.). 
Πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επισκευαστικής εργασίας ή τοποθέτησης/ 
αντικατάστασης οποιουδήποτε ανταλλακτικού, πρέπει να υπάρχει η νόμιμη εντολή επιθεώρησης 
και η σχετική ανάθεση της επισκευαστικής εργασίας ή της τοποθέτησης/αντικατάστασης 
ανταλλακτικού από την τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της 3373/390/20-3-1975 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας, βάσει του αποτελέσματος του επαναληπτικού διαγωνισμού 
της Συμφωνίας - Πλαισίου. 
Κατά τη διάρκεια των επισκευαστικών εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει στην άμεση κλήση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου για έλεγχο σε περίπτωση που διαπιστώσει την αναγκαιότητα 
εκτέλεσης και πρόσθετων επισκευαστικών εργασιών πέραν αυτών που του ανετέθησαν με την 
εντολή επισκευής και την βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής. 
Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να δεχθεί και να διευκολύνει τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου για την πορεία, την έκταση και την ποιότητα των επισκευαστικών εργασιών που 
πραγματοποιούνται, καθώς και για τη διαπίστωση της καταλληλότητας και της κατάστασης του 
ανταλλακτικού πριν αυτό τοποθετηθεί επί του οχήματος. 
Σε περίπτωση που η τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού συνοδεύτηκε από απόρριψη 
παλαιοτέρου που βρισκόταν επί του οχήματος, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το παλιό 
ανταλλακτικό στην υπηρεσία.  
Ο ανάδοχος δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην 
διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην 
εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά 
στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ακέραια την ευθύνη για τις εργασίες τις οποίες εκτέλεσε. Σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης αστοχίας της εργασίας ή/και των ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν, οφείλει να 
αποκαταστήσει άμεσα τις επισκευαστικές εργασίες και τα κατεστραμμένα εξαρτήματα 
ανταλλακτικά με καινούρια σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς καμία απολύτως αξίωση από 
μέρους του. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση 
των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα 
αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής οχημάτων. 
Στην διάρκεια όπου το Δημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια & 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 
προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμά για 
αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Παράδοση ανταλλακτικών - Παραλαβή υλικών – Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Οι παραγγελίες του Δήμου προς τους προμηθευτές θα πραγματοποιούνται βάσει των αναγκών του 
και των εμφανιζόμενων βλαβών, κατόπιν εκτέλεσης των επαναληπτικών διαγωνιστικών 
διαδικασιών. Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται αμεσότητα στις παραδόσεις των 
ανταλλακτικών και στις επισκευές (πολλές φορές για λόγους δημόσιας υγείας) θα πρέπει οι χρόνοι 
παράδοσης να είναι ανάλογοι. Είναι δυνατόν η υπηρεσία στα συντασσόμενα έντυπα προσφοράς 
των επαναληπτικών διαγωνιστικών διαδικασιών να θέτει συγκεκριμένα χρονικά όρια στην 
παράδοση των υλικών. 
Οι παραδόσεις των ηλεκτρικών συσσωρευτών - εγκατεστημένων και σε πλήρη λειτουργία - θα 
γίνεται αυθημερόν μετά από την παραγγελία από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Χίου και 
τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας προσφοράς αναλόγως των προκυπτουσών 
αναγκών σε μπαταρίες στα οχήματα του Δήμου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος του 



ελέγχου της λειτουργίας του παλαιού συσσωρευτή, το κόστος της εργασίας εξαγωγής του παλαιού 
συσσωρευτή, της τοποθέτησης του νέου συσσωρευτή στο όχημα ή μηχάνημα εφόσον ο παλαιός 
χρήζει αντικατάστασης, καθώς και τυχόν μικροεξαρτήματα ή καλωδιώσεις ή γέφυρες που μπορεί 
να χρειαστούν για την σωστή εγκατάσταση του συσσωρευτή. 
Οι παραδόσεις των λαμπτήρων - εγκατεστημένων και σε πλήρη λειτουργία - θα γίνεται αυθημερόν 
μετά από την παραγγελία από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Χίου, τμηματικά καθ’όλη τη διάρκεια 
ισχύος της παρούσας προσφοράς αναλόγως των προκυπτουσών βλαβών στα οχήματα του Δήμου. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος της εργασίας τοποθέτησης του λαμπτήρα στο όχημα ή 
μηχάνημα, το κόστος μικροϋλικών (φυσσών, καλωδίων, ασφαλειών κ.λ.π.)  που τυχόν θα 
απαιτηθούν και ο έλεγχος καλής λειτουργίας. 
Οι παραδόσεις των σωληνώσεων υψηλής πίεσης με τα απαραίτητα ρακόρ στα άκρα τους θα 
γίνονται αυθημερόν μετά από προφορική ή γραπτή ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου 
Χίου, τμηματικά καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας προσφοράς αναλόγως των 
προκυπτουσών βλαβών στα οχήματα του Δήμου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία 
προσαρμογής των ρακόρ στις σωληνώσεις, οι οποίες θα παραδίδονται έτοιμες προς εγκατάσταση 
και χρήση. 
Οι χρόνοι παράδοσης των εργασιών θα εξαρτώνται από την σοβαρότητα της βλάβης και από την 
κρισιμότητα της ανάγκης αποκατάστασής τους. Οι εργασίες επισκευής στα ελαστικά θα γίνονται 
αυθημερόν μετά από προφορική ή γραπτή ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Χίου. 
Η παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία 
του αναδόχου αν αυτός το επιθυμεί. Εάν κατά την παραλαβή έτοιμου (πλήρους) υλικού αυτό ή 
τμήμα του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής με 
αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και 
παρελκόμενων του υλικού να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, 
θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να 
αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τμήμα αυτού μέσα σε εύλογη προθεσμία που 
ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η τυχόν εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής 
σύμβασης ή/και της Συμφωνίας-Πλαισίου εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. 
Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) 
έτους (δύο έτη για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές) με ημερομηνία έναρξης της εγγύησης την 
ημερομηνία της παραλαβής, ενώ είναι δυνατόν κατά περίπτωση να ζητείται από την υπηρεσία και 
μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα 
των 12 μηνών (24 μήνες για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές) οφειλόμενη σε κακή ποιότητα 
ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του 
κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αντικατάσταση του 
προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας αλλά και την 
αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε, χωρίς χρέωση του Δήμου. Εάν η 
βλάβη ή ελάττωμα στο υπό προμήθεια υλικό κατά τα ανωτέρω, προκαλέσει ολική ή μερική 
διακοπή της λειτουργίας του οχήματος ή μηχανήματος και αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο 
σύνολο τους περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ο προμηθευτής θα είναι 
υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Δήμο, ποινική ρήτρα που θα εκπίπτει από την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου ίση με το ποσό των τριάντα (30€) ευρώ για κάθε μέρα 
καθυστέρησης λειτουργίας του οχήματος ή μηχανήματος πέραν των πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 
Οι παρεχόμενες εργασίες επισκευής και συντήρησης θα έχουν εγγύηση ένα έτος. Η εγγύηση αυτή 
νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που καταρχήν 
επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. 
Κατά τα άλλα ισχύουν οι ρήτρες της προηγούμενης παραγράφου. 
 
          Χίος, 02/11/2017  

         Θεωρήθηκε  

            Ο συντάξας     Ο Δ/ντής Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
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