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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤHΝ «ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΞΥΛΕΙΑ)»  

ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015 
 

 
Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/1993, απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.) 

2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 

3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

4. Τα άρθρα 158 και 209 του νέου ∆.Κ.Κ. 

5. Το Π.∆. 60/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων-έργων-

προµηθειών και υπηρεσιών». 

6. Το Ν. 3858/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 

7. Την αριθ. 342/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την Έγκριση διενέργειας όλων 

των προµηθειών του ∆ήµου για το έτος 2015. 

8. Την αριθ. Α2/115 (ΦΕΚ 3313/Β΄/2012) Αγορανοµική ∆ιάταξη. 

9. Την εγκεκριµένη πίστωση που υπάρχει στον τακτικό προϋπολογισµό ποσού 60.000,00€ 

για το έτος 2015 για τη διενέργεια της συγκεκριµένης προµήθειας. 

10. Την αριθ. 17/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής για την κατάρτιση και έγκριση των 

όρων διακήρυξης διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ (Υπ΄.Απόφ.11389/93)  και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε καύσιµα (ξυλεία) των απόρων κατοίκων του ∆ήµου για το έτος 

2015. 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Δαπάνη 

Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια είναι 65.429,83 € (συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. και του δικαιώµατος προαίρεσης). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Πληροφορίες 

        Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της παρούσας διακήρυξης και των 

υπολοίπων στοιχείων προσερχόµενοι στα γραφεία του ∆ήµου Κοµοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 

Κοµοτηνή) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την προηγουµένη της διενέργειας του 

διαγωνισµού (τηλ. 2531352448 & 498).  

Για την παραλαβή των τευχών δηµοπράτησης δεν υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση.        

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών - Δικαιολογητικών 

1. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου 

τους, την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν 

ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού 

εργάσιµη ηµέρα. 

2. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια 

του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραλαµβάνονται µε πρωτόκολλο µε την 

προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα 

του διαγωνισµού και παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών πριν τη λήξη της 

προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις 

άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

3. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές & επιστρέφονται χωρίς 

να αποσφραγιστούν. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο - Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 03/02/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη 

αποδοχής προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών στο δηµοτικό κατάστηµα, 

που βρίσκεται στην Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 στην Κοµοτηνή.  

Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου ή θα 

αποσταλούν στο ∆ήµο (Γραφείο Πρωτοκόλλου) στη διεύθυνση Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή, Τ.Κ. 

691 00.  

ΑΡΘΡΟ 5ο – Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ’ 

αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο - Προέλευση 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν την προµήθεια ξυλείας εγχώριας ή 

αλλοδαπής προέλευσης, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Δικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά 

τους τα εξής δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα): 

Α. Οι Έλληνες πολίτες  

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014). 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε την οποία να δηλώνεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την 

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των 

συµβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του ∆ηµόσιου 

Τοµέα. 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 
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4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια 

αρχή, ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, 

που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης. 

7. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

8. Τεχνική προσφορά συντεταγµένη όπως το σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών . 

Για αλλοδαπούς τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισµοί, οι ενώσεις 

προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 ΑΡΘΡΟ 8ο - Τρόπος κατάθεσης προσφορών 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε επίσηµο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. 

2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

3. Εάν από την διακήρυξη προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά  πρέπει να κατατεθούν δείγµατα 

του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη 

υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά. 

4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού. 

5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν 

λαµβάνονται υπ’ όψιν. 

6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που 
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παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την 

προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 

προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές 

που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 

7.  Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Προσφορές 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο 

οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές 

που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται 

όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η 

εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα  οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιανδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 

από τον προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και 

αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 

µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται  όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι 

οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
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 5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα 

οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του 

τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να 

αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που 

δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία 

που ζητήθηκαν. 

 ΑΡΘΡΟ 10ο - Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για έξι (6) µήνες από την εποµένη της 

διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 

προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητήσει από την Υπηρεσία, πριν από 

την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την 

διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 11ο - Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, απαράδεκτες. 

  

ΑΡΘΡΟ  12ο - Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 

Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι  

την ηµεροµηνία  υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 

παρ. 1α. 
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β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ’ αυτόν µόνο από 

προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για 

την διενέργεια διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 

αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά 

εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο  όργανο. Το 

όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην ∆ηµαρχιακή  

επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκοµίζεται µαζί µε αυτήν 

παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ήµου ποσού ίσου µε το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας 

των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 1.000 ευρώ και µεγαλύτερο των 

5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί  έσοδο του ∆ήµου και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό 

εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». 

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της ∆ηµαρχιακής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που 

αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η 

προσβολή τους στον οικείο Νοµάρχη κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ 

της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 13ο - Προσφερόµενη τιµή 

1. Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα/κυβικό, όπως 

καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στο ∆ήµο που προβλέπεται 

στην διακήρυξη. 

2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. 

 

Άρθρο 14ο - Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 

1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική 

προκήρυξη.  

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
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Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 

όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και 

σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η  προσφορά εάν είναι σύµφωνη µε την 

τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 

αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το 

οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 15ο - Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προµηθευτή έχει σαν κριτήριο 

την χαµηλότερη τιµή. 

Για την τελική επιλογή του προµηθευτή θα ληφθούν υπόψη: 

1. η συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

2. ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε, 

3. η τιµή της προσφοράς σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή της αγοράς. Επίσης θα εξεταστεί η φερεγγυότητα των 

προµηθευτών, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η οικονοµική τους κατάσταση και οι 

τεχνικές τους δυνατότητες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση όµως είναι ότι όλα τα προσφερόµενα υλικά καλύπτουν κατ’ 

ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο διαγωνισµό. Αυτήν τη συµφωνία την 

αποφασίζει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.  

 

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή για το προϊόν, εφόσον είναι 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών 

διενεργείται από την επιτροπή του διαγωνισµού κλήρωση µε διαφανείς όρους που αυτή θα 

καθορίσει σε συµφωνία µε τους συµµετέχοντες.  

 

Η κατακύρωση της προµήθειας γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα 

από εισήγηση - γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
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ΆΡΘΡΟ 16ο - Δικαιώµατα προαίρεσης 

 

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα: 

α) να αποφασίζει ελεύθερα για την µαταίωση, την επανάληψη του διαγωνισµού µε ή 

χωρίς τροποποίηση των όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς να 

έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης οι συµµετέχοντες σ' αυτόν καθώς και για την αποδοχή ή 

απόρριψη οριστικά των ενστάσεων ή των προσφυγών που µπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε. 

β) επίσης, µπορεί να αποφασίσει για σύναψη δηµόσιας σύµβασης µέσω διαπραγµάτευσης 

και χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Εάν δεν υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 

κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς 

οι αρχικοί όροι της σύµβασης και µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην 

Επιτροπή, µετά από αίτηµα της. 

• Για συµπληρωµατικές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση και οι 

οποίες λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων κατέστησαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση της 

προµήθειας, όπως περιγράφονται στην αρχική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση 

γίνεται στον οικονοµικό φορέα που εκτελεί τις προµήθειες αυτές. 

γ) Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του 

συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 

δ) Η προσφερόµενη τιµή που προσφέρει ο µειοδότης, ισχύει και δεσµεύει τούτον από 

1/1/2015 έως και 31/12/2015.  

Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον ∆ήµο νέος µειοδότης µετά την λήξη 

της εν λόγω Σύµβασης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (περίπτωση γ(5) της παρ. 3 του άρθρου 3 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) δύναται µε απόφασή του να τροποποιήσει ή παρατείνει την ισχύ αυτής µέχρι 

δύο (2) µήνες ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής και στο µέτρο µόνο που δεν θα 

υπάρξει κατά το χρόνο αυτό, υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας 

κατ' είδος δαπάνης. 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα 

στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ. Τα προς προµήθεια καύσιµα (ξυλεία) και την ποσότητα. 
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δ. Τη τιµή που έχει προσφερθεί.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους καυσίµου. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές. 

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρµογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 

Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την 

κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος.  

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία.  

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 

της συµβατικής κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήµαντο.  

β.  Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Η εκτέλεση της σύµβασης κατά το µέρος που αφορά το νοµικό καθεστώς γίνεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού προµηθειών του ΕΚΠΟΤΑ για τους δήµους. 

 

Άρθρο 17ο  - Χρόνος παράδοσης - Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση - ποινικές 

ρήτρες  

 

Ο χρόνος παράδοσης – διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης 

έως 31-12-2015, µε τυχόν παράταση ενεργοποιώντας το δικαίωµα προαίρεσης για επιπλέον 2 

µήνες. Οι παραδόσεις των υλικών θα πραγµατοποιούνται τµηµατικά ή συνολικά ανάλογα µε τις 

προκύπτουσες ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικών Πολιτικών και κατόπιν εντολής, στην οποία θα 

αναγράφεται η επιθυµητή ποσότητα. Στον προµηθευτή που καθυστέρησε την παράδοση των 

υλικών µετά τη λήξη του ως άνω ορισµένου χρονικού διαστήµατος επιβάλλονται  κυρώσεις  µε τις 

ανάλογες ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε το άρθρο 33 της ΥΑ. 11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Άρθρο 18ο - Δασµοί 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται  της 

καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 

 

Άρθρο 19ο - Δηµοσίευση 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής 

http://www.komotini.gr. 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Κοµοτηνής 

και θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις : 

α) σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα. 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας 

καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο της προµήθειας. Επίσης, και όλες οι 

νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 5 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 6 του Ν. 

3548/2007). 

Άρθρο 20ο - Λήψη πληροφοριών 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό 

έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψής της 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το γραφείο προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής. 

Για οποιοδήποτε άλλο θέµα το οποίο δεν ρυθµίζεται ρητά από τους όρους της διακήρυξης, 

ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 11389/1993 (Φ.Ε.Κ. 185/23-3-1993, τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/1-2-1995, τ. Α΄) «Προµήθειες του 

δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

 

                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
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