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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2015 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ    
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή        
Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης           
Τηλ.:2531352448  
E-mail: giannisgkourts@gmail.com 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η προµήθεια αφορά την αγορά ξυλείας για την «ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΞΥΛΕΙΑ) ΕΤΟΥΣ 2015» για την κάλυψη των αναγκών απόρων 

κατοίκων του ∆ήµου. 

Σύµφωνα µε τη αριθ. Α2/115 Αγορανοµική ∆ιάταξη η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται 

κατ’ όγκο και η χρησιµοποιούµενη µονάδα µπορεί να είναι είτε το χωρικό µέτρο στοιβαχτού (m3 

στοιβαχτού) ή το χωρικό κυβικό µέτρο χύδων (m3 χύδων).  

Οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών είναι 

οι ακόλουθες: 

A/T  ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ              Μ.Μ.  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Για  Το 

Έτος 2015 
Προαίρεση  

για 2016 (15%) 

1 ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ (ΞΥΛΕΙΑ) ΚΥΒΙΚΑ 950 142,5 

Τα ξύλα θα πρέπει να είναι στεγνά και κατάλληλα προς καύση. 

Επισηµαίνεται ότι τα προαναφερόµενα προϊόντα θα προµηθεύονται τµηµατικά από τον 

προµηθευτή ή συνολικά και κατόπιν συνεννόησης µαζί του, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 

από τη στιγµή που θα ζητηθούν. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Κοµοτηνή, 12/01/2015                      Κοµοτηνή, 12/01/2015 

  Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 

          ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙ∆ΗΣ         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ    
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή 
Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης 
Τηλ.:2531352448  
E-mail: giannisgkourts@gmail.com 
      

 Προµήθεια:  «ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ 
ΚΑΥΣΙΜΑ (ΞΥΛΕΙΑ) ΕΤΟΥΣ 2015» 

 

 

Προϋπολ.: 65.429,83 € µε  Φ.Π.Α. 13 % 

 

 

Αρ. µελέτης : 

(συµπεριλαµβανοµένου και 

της προαίρεσης) 

3/2015 

 

Με τη παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει η προµήθεια ξυλείας για την «ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΞΥΛΕΙΑ) ΕΤΟΥΣ 2015» που θα 

διατεθεί σε πρόσωπα που αδυνατούν λόγω πρόσκαιρων και έκτακτων αναγκών να καλύψουν κατά 

τη χειµερινή περίοδο τις απαιτούµενες για τη θέρµανσή τους δαπάνες και που θα περιληφθούν 

στους συντασσόµενους από την Οικονοµική Επιτροπή πίνακες απόρων δηµοτών, κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 37 παρ. 2 εδ. β του Ν. 3801/2009 και στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 

3852/2010,  δεδοµένου ότι η δράση αυτή συµβάλλει στην κοινωνική πρόνοια και συνοχή και την εν 

γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

 Υπεύθυνη για τη παραλαβή τους θα είναι η ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου 

Κοµοτηνής,  η οποία και ευθύνεται για τη παράδοσή τους στους τελικούς δικαιούχους. 

Η εν λόγω δράση στηρίζεται στο άρθρο 75 παρ. 1 εδ. ε του ∆.Κ.Κ. (παροχή κοινωνικής 

προστασίας & αλληλεγγύης προς τους οικονοµικά αδύνατους δηµότες), στο άρθρο 202 παρ 2 του 

Ν. 3463/2006 και στις VII Τµ. 88/2006, Ι Τµ. 173/2004 Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

υλοποιείται ως προς το οικονοµικό σκέλος της κατά τα οριζόµενα στο Π∆ 113/2010, στην αριθ. 

2/91118/0026/2010 εγκ. Υπ. Οικ. και στην  αριθ. 30/19664/20-4-2011 εγκ. του ΥΠΕΣΑΠΗ∆ περί 

«Ανάληψης υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

Σύµφωνα µε τη αριθ. Α2/115 (ΦΕΚ 3313/Β΄/2012) Αγορανοµική ∆ιάταξη η λιανική 

πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ’ όγκο και η χρησιµοποιούµενη µονάδα µπορεί να είναι είτε το 

χωρικό µέτρο στοιβαχτού (m3 στοιβαχτού) ή το χωρικό κυβικό µέτρο χύδων (m3 χύδων).  
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Η προµήθεια θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 65.429,83 € µε Φ.Π.Α. 13%, συµπεριλαµβανοµένου και 

της προαίρεσης και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.02 του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου 

Κοµοτηνής για το Οικονοµικό Έτος 2015 και τον αντίστοιχο κωδικό στον τακτικό προϋπολογισµό 

του Οικονοµικού Έτους 2016. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Κοµοτηνή, 12/01/2015                      Κοµοτηνή, 12/01/2015 

  Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 

          ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙ∆ΗΣ 

 

        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 Κ.Α. 15.6473.02 - ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΞΥΛΕΙΑ)  

ΠΟΣΟ 65.429,83 € 

 

A/T ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

15% (€) 

1 
ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ 

(ΞΥΛΕΙΑ) 
KYBIKA 950 53,00   50.350,00   7.552,50   

Φ.Π.Α.13% 6.545,50 981,83   

ΣΥΝΟΛΟ 56.895,50 8.534,33 

                                                      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 65.429,83 € 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Κοµοτηνή, 12/01/2015                      Κοµοτηνή, 12/01/2015 

  Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 

          ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙ∆ΗΣ 

 

        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο της µελέτης είναι η προµήθεια ξυλείας για την «ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΞΥΛΕΙΑ) ΕΤΟΥΣ 2015», µε δυνατότητα 2µηνης 

παράτασης ενεργοποιώντας την προαίρεση, στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον 

∆ήµο νέος µειοδότης µετά την λήξη της αρχικής 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 και στο µέτρο µόνο που δεν θα υπάρξει κατά το 

χρόνο αυτό, υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης. 

 

Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις. 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 

Προµηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. και του Ν. 2286/1995. 

 

Άρθρο 3 - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 4 - Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

α) ∆ιακήρυξη 

β) Τεχνική Έκθεση 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός  

δ)Τεχνικές προδιαγραφές  

ε) Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων 

Άρθρο 5 - Ισχύς προσφορών 

Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε 6 µήνες. 

 

Άρθρο 6 - Προθεσµία περαίωσης 

Η προθεσµία περαίωσης της προµήθειας θα πραγµατοποιείται τµηµατικά ή συνολικά 

ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικών Πολιτικών  

 

Άρθρο 7 - Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προµήθειας λήγει στις 31-12-2015 (αν 

ενεργοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης παρατείνεται και η εγγύηση για 2 µήνες). Κατά τη διάρκεια 

του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της 
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προµήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρµόζονται οι 

σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 8 - Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 9 - Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

∆ήµο. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Κοµοτηνή, 12/01/2015                      Κοµοτηνή, 12/01/2015 

  Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 

          ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙ∆ΗΣ 

 

        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ 

 

 


