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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  
ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 
 
 
    Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α  

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 9εο ζπλεδξίαζεο  
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 
 
 Αξηζκόο Απόθαζεο :46 
 

Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η 
ΘΕΜΑ: «Καηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/4/2011 έσο 31/12/2011». 
 

 Σηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , 
ζήκεξα ηελ 18ε ηνπ κελφο Απξηιίνπ  ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα  θαη ψξα 
10: 00 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , κεηά  απφ ηελ ΑΠ 4125/14-04-2011  έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε. 

     Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7 ) 
κειψλ ηεο βξέζεθαλ παξφληα  θαη ηα επηά  (7 ), ήηνη : 

                          Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                              Α Π Ο Ν Σ Ε   
 1) Μπαιηνύθνο Δηνλύζηνο , Πξόεδξνο               Οπδείο   
 2) Καξαληώλεο Παλαγηώηεο 
 3) Κωζηόπνπινο Γεώξγηνο       
 4) Υεηκώλαο Αλδξέαο   
 5) Γεωξγηιέο Γεώξγηνο 
  6) Νηθνιαθόπνπινο Γεώξγηνο  
  7) Γεωξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο    

 
 Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε 

απαξηίαο  θαη κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γηακαληφπνπινπ 
Βαζηιείνπ , θαη Τνπξή Τξχθσλα , ηνπ πξντζηακέλνπ ησλ Γ/θψλ θαη Οηθ/θψλ 
Υπεξεζηψλ θ. Φσηφπνπινπ Κσλζηαληίλνπ , θαζψο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 
Γήκνπ Νίθνπ Καξάκπεια γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, θήξπμε  ηελ έλαξμε 
ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην 3ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο: 

 
«Κχξηνη Σχκβνπινη,  

Σχκθσλα κε ηελ παξ 1 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ ΓΚΚ- Ν. 3463/06, νη πξνκήζεηεο 
ησλ Γήκσλ, ησλ Κνηλνηήησλ, ησλ πάζεο θχζεσο Σπλδέζκσλ ηνπο, ησλ 
λνκηθψλ  ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ ηδξπκάησλ ηνπο 
δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ 
ησλ Ο.Τ.Α. (Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α), φπσο ηζρχεη, κε ηελ  επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ 
ξπζκίζεσλ ηνπ Π.Γ. 370/1995 (Φ.Δ.Κ. 199 Α΄), φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 
απφ ην Π.Γ. 105/2000 (Φ.Δ.Κ. 100 Α΄)  θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ Π.Γ. 57/2000 
(Φ.Δ.Κ. 45 Α΄). (Δ1) (Β5) 
 

Ο Γήκνο έρεη αλάγθε απφ ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ , ζπγθεθξηκέλα γηα 
πεηξέιαην θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο, βελδίλεο super, βελδίλεο ακφιπβδεο) γηα ηα 
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απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ , ηελ θίλεζε αληιηνζηαζίσλ θαη ρνξηνθνπηηθψλ  θαζψο 
θαη γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ ηεο νπνίαο ν πξνυπνινγηζκφο 
δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 103.459,39 € κε Φ.Π.Α. 23%. 
Η ηερληθή ππεξεζία ζπλέηαμε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο θαη ην 
ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο. 
 Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο  θαη ηνπ φξνπο 
ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 θαη άξζξν 4 παξ.4 ηνπ 
ΔΚΠΟΤΑ . 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δήηεζε απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα 
απνθαζίζνπλ    

Η  Οηθνλνκηθή Επηηξνπή 
1) ην άξζξν 4 ηνπ 2286/95 
2) ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ ΔΚΠΟΤΑ 
3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10 θαη 209 παξ.1 ηνπ Ν.3463/06 

 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 

1) Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλέηαμε ε ηερληθή ππεξεζία. 
2) Απνθαζίδεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε δεκόζην κεηνδνηηθό 
δηαγωληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο. 
3) Καζνξίδεη ηνπο εμήο φξνπο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ: 
 
     ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΚΑΤΘΜΧΝ  

 Ο Δήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλωλ 
 
     Πξνθεξύζζεη δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγωληζκό κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ αλάδεημεο αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα 
θαπζίκωλ (ζπγθεθξηκέλα γηα : πεηξέιαην θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο , 
βελδίλεο super,  βελδίλεο ακόιπβδεο)  γηα ηα απηνθίλεηα ηνπ Δήκνπ ηελ 
θίλεζε αληιηνζηαζίωλ θαη ρνξηνθνπηηθώλ θαζώο θαη ηελ ζέξκαλζε ηωλ 
ππεξεζηώλ θαη θηηξίωλ ηνπ Δήκνπ  κε έθπηωζε επί ηνηο εθαηό ( % ) επί 
ηεο κέζεο ηηκήο αλά ιίηξν, όπωο απηή ζα πξνζδηνξίδεηαη από ηνπο 
αληίζηνηρνπο πίλαθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Ελέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πξνϋπνινγηζκνύ 103.459,39 € κε ΦΠΑ 23%  γηα ην 
ρξνληθό δηάζηεκα 1/4/2011 εώο 31/12/2011 θαη ζύκθωλα κε ηνπο 
παξαθάηω όξνπο:  
 
 ΑΡΘΡΟ  1ν 
Σόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο 
Ο  δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 12/5/2011 εκέξα Πέκπηε, ήηνη εληφο είθνζη 
(20)  εκεξψλ απφ ηεο εκέξαο ηεο δεκνζηεχζεσο. ( ΔΚΠΟΤΑ ), ελψπηνλ ηεο  
επηηξνπήο πνπ έρεη ζπζηεζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2/2011 Απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ,ζην 
Γεκνηηθφ Καηάζηεκα  Κξεζηέλσλ  (Αγίνπ Γεσξγίνπ 22 ) κε ψξα ελάξμεσο ηελ  
12:00 κ. θαη ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ ηελ 10:00 π.κ.      . 
 
ΑΡΘΡΟ  2ν 
Θζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε πξνκήζεηα δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΔΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ  3ν 
Σεύρε δεκνπξάηεζεο.  
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Τα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:  α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, β) ε ζπγγξαθή 
ππνρξεψζεσλ.  
 
ΑΡΘΡΟ  4ν 
Πξνϋπνινγηζκόο.  
Η πξνκήζεηα απηή πξνυπνινγίζζεθε ζε 103.459,39 € θαη  ζα βαξχλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2011 θαη ηνπο  Κ.Α. 10-6641.001, 10-6643, 
15-6643.001  20-6641.001, 25-6641.001, 25-6642.001, 25-6644.001, 30-
6641.001, 35-6641.001, 35-6644.001 θαη 70-6641.001 
 
ΑΡΘΡΟ 5ν 
Υξόλνο θαη ηξόπνο παξάδνζεο 
Φξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξάδνζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ε 
31/12/2011 απφ ηεο  ππνγξαθήο  ηεο ζχκβαζεο. Πξνζθνξέο κε ρξφλν 
παξάδνζεο κεγαιχηεξν δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 
Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα παξαδίδεη ηελ πξνκεζεπφκελε πνζφηεηα θαπζίκσλ 
ηκεκαηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο δεκηνπξγνχκελεο αλάγθεο . Ο ηδεψδεο 
πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ εληφο ησλ νξίσλ 
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε λα ηξνθνδνηεί ηα 
νρήκαηα ηνπ Γήκνπ .  
 
ΑΡΘΡΟ  6ν  
Εγγπήζεηο   
Η εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε 5% , ήηνη 4.205,67 €,  
επί ηνπ πνζνχ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο  ΦΠΑ θαη δίδεηαη κε 
ηζφπνζν γξακκάηην ηνπ Τ.Π.& Γ. ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 
Τξάπεδαο ή ηνπ Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ζπληεηαγκέλεο κε ηνλ ηχπν πνπ ηζρχεη γηα ην 
Γεκφζην .  
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο.    
 
ΑΡΘΡΟ  7ν 
Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλωλ. 
Τεο δηαθεξχμεσο απηήο  κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε νη ελδηαθεξφκελνη ζην 
γξαθείν ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ, ηει.26250 23.220 φιεο  ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Πεξίιεςε απηήο ζα δεκνζηεπζεί φπσο νξίδεη  ν 
ΔΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ  8ν 
Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Τπνβνιή πξνζθνξώλ . 
Σηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί αλαγλσξηζκέλνη επαγγεικαηίεο ησλ ππφ 
πξνκήζεηα εηδψλ. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν 
δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο  ηεο δηαθεξχμεσο απηήο θαη φηη 
απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην 
δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηε 
ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο πξνκήζεηαο σο θαη ηα 
ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο .  
 Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε δχν θαθέινπο εθ ησλ νπνίσλ: 
 
 
Α.     ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ 
Μέζα ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν θαη επί  πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο ζα 
ππάξρνπλ: 
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α) Δγγπεηηθή επηζηνιή  ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.  
β) Δμνπζηνδφηεζε νξίδνπζα αληηπξφζσπν ηνπ πξνκεζεπηή, γηα ηελ 
ζπλελλφεζε, ζε πεξίπησζε αλαζέζεσο ηεο πξνκήζεηαο. 
γ) Σθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ θπξίσο πξνζθνξά. 
δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πεξί ηεο εγγξαθήο ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ ζ’ απηφ. 
ε) Υπεχζπλε Γήισζε(άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986)  , απφ ηελ  νπνία λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο δελ δηψθεηαη πνηληθά, νχηε είλαη θπγφδηθνο 
ή θπγφπνηλνο  
ζη Υπεχζπλε δήισζε (άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986) φηη έιαβε πιήξε γλψζε ησλ 
φξσλ θαη ζπκθσληψλ απηήο ηεο δηαθεξχμεσο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ 
θαη φηη απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΤΑ. . 
δ) Υπεχζπλε δήισζε γηα ην ρξφλν παξαδφζεσο φιεο ηεο πξνκήζεηαο. 
      Δθ’ φζνλ ηα αλσηέξσ έγγξαθα, δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά δελ είλαη 
πιήξε, ε πξνζθνξά ζεσξείηαη ειιεηπήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε 
επηζηξέθεηαη δε ζηελ πεξίπησζε απηή, ρσξίο λα αλνηγεί, ν ζθξαγηζκέλνο 
θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ θπξίσο πξνζθνξά. 
    Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή φζσλ ζα πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ φηη νη 
πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο, ζχκθσλα δε κε ηελ παξάγξαθν 3 
ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 1832/89 νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ 
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο Σπκβνπιίνπ ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 
πξφζσπν, νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη νη Οκφξξπζκεο θαη 
Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν 
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.  
 
Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ  
    Σηνλ εζσηεξηθφ θάθειν ζα είλαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ φπνπ ζα 
αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ε επηγξαθή 
«νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ( ζέξκαλζεο – θίλεζεο ) 
έηνπο 2011 Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ». 
    Σηελ πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο επί % επί ηεο 
κέζεο ηηκήο αλά ιίηξν εθάζηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο , φπσο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 
Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
        Τα πξνζθεξφκελα πνζνζηά έθπησζεο, αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθψο. Σε πεξίπησζε δε δηαθνξάο, ππεξηζρχνπλ νη νινγξάθσο 
αλαγξαθφκελεο ηηκέο.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ν  
Παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ηηκώλ   
Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πνπ ζπλεδξηάδεη 
δεκφζηα κέρξη ηελ νξηδφκελε ψξα ιήμεσο απνδνρήο πξνζθνξψλ, πνπ νξίδεη ην 
άξζξν 1 ηεο παξνχζαο. 
Σε θάζε θάθειν, πνπ παξαδίδεηαη, εθ’ φζνλ βεβαησζεί ε απφ ην δηαγσληδφκελν 
λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαγξάθεηαη ζ’ απηή θαη ζην πξαθηηθφ, ηεο 
δεκνπξαζίαο ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο. Αλαγξάθεηαη αθφκε ζην πξαθηηθφ θαη ε 
ηπρφλ επίδνζε πξνζθνξάο, ρσξίο ηε ζχγρξνλε θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθνχ 
ηαπηφηεηαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ηνπ απφ ην ιφγν απηφ απαξάδεθην απηήο 
(πξνζθνξάο). 
Όηαλ πεξάζεη ε ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο 
παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη ηνχην ζηα πξαθηηθά 
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απαγνξεπκέλεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηεο απνδνρήο κεηαγελεζηέξαο 
πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο αλ ε επίδνζε 
πξνζθνξψλ πνπ άξρηζε πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεσο ηεο απνδνρήο ησλ, 
ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ψξα απηή. 
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε 
ζπλεδξίαζε αξρίδεη απφ ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ 
θαθέισλ θαηά ζεηξά επηδφζεσο θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα ζε θάζε θάθειν 
επξηζθφκελα έγγξαθα, πεξηιεπηηθά κελ,  αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα εκθαλίδεη ην 
ζχκθσλν ή φρη, πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθεξχμεσο παξνπζία ησλ 
παξηζηακέλσλ. 
Ο εζσηεξηθφο θάθεινο πνπ έρεη ηελ θχξηα πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο, 
αλαγξάθεηαη δε ζ’ απηφ ν απηφο αχμσλ αξηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ. 
Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, νη 
παξεπξηζθφκελνη ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνχ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε 
γίλεηαη κπζηηθή. 
Η επηηξνπή κπζηηθψο ζπλεδξηάδνπζα ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γηα ηνπο απνθιεηζζεζνκέλνπο. 
Δλ ζπλερεία κεηαηξέπεηαη θαη πάιη ε ζπλεδξίαζε ζε δεκφζηα θαη 
αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ απνθιείζζεθαλ θαη ν ιφγνο ηνπ απνθιεηζκνχ 
ηνπο. 
Ο αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ θαη 
ζε ρξφλν φρη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) εκεξψλ νχηε κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) 
εκεξψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
Η ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, πνπ 
πξσηνθνιιείηαη απζεκεξφλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ  10ν 
Αλαθήξπμε κεηνδόηε 
Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θεξχζζεηαη απηφο πνπ πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε 
έθπησζε επί ηνηο εθαηφ ζηε κέζε ηηκή πγξψλ θαπζίκσλ , πνπ νξίδεη ην 
Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.  Δάλ πεξηζζφηεξνη 
ηνπ ελφο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα έθπησζε, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ  11ν 
Ελζηάζεηο. 
Οη επί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή 
πνπ έθαλε ην δηαγσληζκφ, κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηεο 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ ε έλζηαζε θαηαηεζεί ζην Γήκν, 
πξσηνθνιιείηαη θαη απζεκεξφλ δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή πνπ ελήξγεζε ην  
δηαγσληζκφ. Τα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά  ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ, επί ησλ 
νπνίσλ πξέπεη λα ιάβεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη 
απνζηέιιεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα γηα επηθχξσζε.  
 
ΑΡΘΡΟ  12ν 
Εγγπήζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
Σηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν αλάδνρνο  ζα εγγπεζεί φηη ηα 
πξνζθεξφκελα είδε είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 
πξνδηαγξαθέο θη φηη έρνπλ  ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ 
νη απηνί φξνη θαη είλαη απαιιαγκέλα ειαηησκάησλ φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε 
πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ν Γήκνο ηα πξννξίδεη. 
Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πεξίπησζε 
παξαβηάζεσο ησλ παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή, ν ηειεπηαίνο ζα 
έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γήκνπ θάζε είδνο 
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πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, αθφηνπ ήζειε ζπληξέμεη 
δηαπίζησζε παξαβηάζεσο ησλ παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε είλαη πσο ην κέγηζην πνζνζηφ ησλ ππφ αληηθαηάζηαζε 
ειαηησκαηηθψλ εηδψλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 5%  ηεο αλαιεθζείζεο πξνκήζεηαο. 
Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ειαηησκαηηθνχ ή αθαηάιιεινπ 
είδνπο πξνκεζείαο θαη απνζηνιήο ζην Γήκν ηνπ λένπ είδνπο ζε αληηθαηάζηαζε 
ηνπ ειαηησκαηηθνχ ή αθαηάιιεινπ ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
ΑΡΘΡΟ  13ν 
Γιώζζα ζύληαμεο πξνζθνξώλ  
Οη πξνζθνξέο ζα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα .  
 
ΑΡΘΡΟ 14ν  
Πηζηνπνίεζε θαη παξαιαβή πξνκήζεηαο  
Δθάζηε πξνκήζεηα πηζηνπνηείηαη ππφ ηεο επηβιέπνπζαο επηηξνπήο ε νπνία 
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  
 
ΑΡΘΡΟ 15ν  
Οη δαπάλεο δεκνζηεχζεσο πεξηιήςεσο ηεο δηαθεξχμεσο απηήο ηα ινηπά έμνδα 
ηνπ δηαγσληζκνχ αξρηθνχ θαη ελδερφκελα επαλαιεπηηθνχ βαξχλνπλ ηνλ 
αλάδνρν. 
 Τνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο γηα ην 
Γεκφζην, εηζθνξέο θιπ. πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 
Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε θαη εάλ φξνο  ηεο παξνχζεο είλαη αζαθήο,  ηζρχνπλ νη 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΤΑ φπσο ηζρχεη.  
 

  Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 46/2011 
   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινχζσο:  
 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 
 

ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ 
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ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 

  ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ 
 

Αθξηβέο  Απόζπαζκα 
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