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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                       Ταχ.Δ/νση : Κανάρη 18, Χίος 

Χίος,    10 / 3 / 2020 
Αριθ. πρωτ.: 15151 

 
 

Προκήρυξη σύμβασης 
 

Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός 
ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και ενός πυροσβεστικού οχήματος», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 213.280,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., όπως παρακάτω:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή  

 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθμός ταυτοποίησης:  

Ταχ. διεύθυνση: Δημοκρατίας 2 

Πόλη: Χίος Κωδικός NUTS: EL413 Ταχ. κωδικός: 82131 Χώρα: Ελλάδα 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Φυρριπή Δέσποινα, Χαμέτης Ιωάννης  Τηλέφωνο: 2271351609, 2271351713 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: programmatismos1@chios.gov.gr, promithies@chios.gov.gr   Φαξ: 2271351622, 2271351738 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο 
Γενική διεύθυνση: www.chioscity.gr  

 

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
 

 
I.3) Επικοινωνία 

￭ Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr 

 Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από 
￭ η προαναφερθείσα διεύθυνση 

￭ άλλη διεύθυνση: www.chioscity.gr 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται 
￭ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  

 
￭ Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα.  Η απεριόριστη, πλήρης, 

άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.ermis.gov.gr 

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής 
 

 
I.5) Κύρια  δραστηριότητα 

 

￭ Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 
◯ Άμυνα 
◯ Δημόσια τάξη και ασφάλεια 
◯ Περιβάλλον 
◯ Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις 

◯ Υγεία 

◯ Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας 
◯ Κοινωνική προστασία 
◯ Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία 
◯ Εκπαίδευση 

◯ Άλλες δραστηριότητες: 

◯ Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων 

◯ Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο 

￭Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 

◯ Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο 
◯ Οργανισμός δημοσίου δικαίου 
◯ Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός 

◯ Άλλο είδος: 

□ Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης OXI 
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό 
δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες: 
Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών OXI 

mailto:programmatismos1@chios.gov.gr
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Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: «Προμήθεια ενός ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και ενός   

πυροσβεστικού οχήματος» 
Αριθμός αναφοράς:  

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 43262100-8, 34144210-3 

II.1.3) Είδος σύμβασης ◯ Έργα  ■Αγαθά  ◯ Υπηρεσίες 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια:  

 ενός ελαστιχοφόρου εκσκαφέα   

 ενός πυροσβεστικού οχήματος 
 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία  

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 172.000,00   Νόμισμα: € 
 
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα ■ ναι ◯ΟΧΙ 
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ■ όλα τα τμήματα ◯ μέγιστο αριθμό τμημάτων: []  ◯ ένα μόνο τμήμα 

 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: «Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας» Αριθμός τμήματος: 1 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός  CPV  

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 43262100-8 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL413 Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Χίος 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 
 Προμήθεια ενός ελαστιχοφόρου εκσκαφέα, για τις ανάγκες του Δήμου Οινουσσών.  

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

■ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

 
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 140.000,00   Νόμισμα: € 
  

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: Έξι (6) 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση ■ ναι ◯ όχι  

Περιγραφή παρατάσεων: υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016  

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν (πλην της 
περίπτωσης ανοικτών διαδικασιών): ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές ◯ ναι ■ όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης ◯ ναι ■ όχι Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: 

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

■ ναι  ◯ όχι  
Ταυτότητα του έργου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», Κωδ. ΣΑΕΠ0881, Υποέργο Νο 1 της Πράξης : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» 
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II.3) Περιγραφή 

II.3.1) Τίτλος: «Πυροσβεστικό όχημα» Αριθμός τμήματος: 2 

II.3.2) Επιπλέον κωδικός  CPV  

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 34144210-3 

II.3.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL413 Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Χίος 

II.3.4) Περιγραφή της σύμβασης: 
 Προμήθεια ενός πυροσβεστικού οχήματος, για τις ανάγκες του Δήμου Οινουσσών 

II.3.5) Κριτήρια ανάθεσης 

■ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

 
II.3.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32.000,00   Νόμισμα: € 
  

II.3.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: Έξι (6) 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση ■ ναι ◯ όχι  

Περιγραφή παρατάσεων: υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016  

II.3.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν (πλην της 
περίπτωσης ανοικτών διαδικασιών): ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
 

II.3.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές ◯ ναι ■ όχι 

II.3.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης ◯ ναι ■ όχι Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: 

II.3.12) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

■ ναι  ◯ όχι  

Ταυτότητα του έργου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», Κωδ. ΣΑΕΠ0881, Υποέργο Νο 2 της 

Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

■ Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης  

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

■ Δεν απαιτείται 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

■ Δεν απαιτείται 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 
 

III.2.1) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 
Όπως ορίζονται στα έγγραφα της  σύμβασης 

Τμήμα IV: Διαδικασία 
IV.1) Περιγραφή 

 
IV.1.1) Είδος διαδικασίας 
■ Ανοικτή διαδικασία 
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IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 
 

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία: ΟΧΙ 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών 

Ημερομηνία:  27/4/2020 Τοπική ώρα: 17:00 

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:  Οι προσφορές και τα 
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Διάρκεια σε μήνες: εννέα (9) (από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών) 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

 

VI.2) Διαδικασίες προσφυγής 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198 

Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: Ελλάδα 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr  Φαξ:             +30 213 2141229 

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 
η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198 

Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: Ελλάδα 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr  Φαξ:             +30 213 2141229 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ 
 

 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση ◯ ναι ■  όχι  
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