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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή   

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης       

Τηλ.: 25313 52448 – 426 

Φαξ: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

Αριθ. 95 / 2021 

 

CPV: [03413000-8]-Καυσόξυλα 
 

 

«ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΞΥΛΕΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» 

 

 

Εκτιμώμενη Αξία : 79.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α 

(98.580,00 € με Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

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

αναγκών απόρων σε καύσιμη ύλη (ξυλεία) έτους 2022» 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. 

Σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 2 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος 

Α’) ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ορίζονται τα εξής:  «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για 

την αντιµετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονοµικά 

αδύναµους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρµακευτικής 

και νοσοκοµειακής, µε απόφαση του δηµοτικού και κοινοτικού συµβουλίου».  

Επιπλέον, σύµφωνα µε την 88/11.04.2006 απόφαση του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

η αγορά καυσόξυλων και πετρελαίου θέρµανσης από το ∆ήµο, µε σκοπό τη διάθεση του σε άπορες 

οικογένειες, προς αντιµετώπιση του ψύχους του χειµώνα είναι νόµιµη. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις προβλεπόμενες  

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

Σύμφωνα με τη αριθ. Α2-1145/ΦΕΚ 3313/Β/12-12-2012 Αγορανομική Διάταξη (4/2012), 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 χύδην (m3 χύδην).  

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. Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει 

δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, μετά από 

πρακτικό του αρμόδιου οργάνου. 

Υπεύθυνη υπηρεσία για τη παραλαβή τους θα είναι η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 

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 Δ.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.Δ. 80/2016, το Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

με το Ν. 4782/2021 και το Ν. 4555/2018. 
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Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
Το ξύλο, ως καύσιμο υλικό, αποτέλεσε από πολύ παλιά, βασικό μέσο θέρμανσης της 

κατοικίας του ανθρώπου. Από τις αρχές όμως της δεκαετίας του 1960 η κατανάλωση ξυλώδους 

βιομάζας, για ενεργειακούς σκοπούς, μειωνόταν συνεχώς. Σήμερα, λόγω της αύξησης της τιμής του 

πετρελαίου οι καταναλωτές στρέφονται και πάλι στη χρήση του ξύλου για την παραγωγή θερμότητας. 

Έως τώρα η λιανική πώληση των καυσόξυλων γινόταν κατά βάρος, δηλαδή σε κιλά. Αυτός ο 

τρόπος πώλησης δεν θεωρείται ο πλέον αξιόπιστος και αντικειμενικός, δεδομένου του ότι το ξύλο δεν 

βρίσκεται συνήθως σε ξηρή κατάσταση, αλλά περιέχει υγρασία που κυμαίνεται από 60% έως 15% 

ανάλογα με τη διάρκεια ξήρανσής του στον αέρα και τις συνθήκες αποθήκευσής του. 

Με την Αγορανομική Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 3313/Β/12.12.12) η λιανική πώληση καυσόξυλων 

θα γίνεται κατ’ όγκο, έτσι ώστε ο καταναλωτής να πληρώνει για μία συγκεκριμένη ποσότητα 

καυσόξυλων, ανεξάρτητα από την περιεχόμενη υγρασία. 

Η λιανική τους πώληση θα γίνεται πλέον με μονάδα μέτρησης, ανάλογα με τον τρόπο που 

παρουσιάζονται στον καταναλωτή, το χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού (χωρικό m3 ή χ.κ.μ,, 

στοιβαχτού) για τα τακτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα, ή το χωρικό κυβικό μέτρο χύδην (χωρικό m3 ή 

χ.κ.μ., χύδην) για τα καυσόξυλα που δεν είναι στοιβαγμένα. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές προκειμένου να πραγματοποιήσουν την διανομή των καυσόξυλων με 

τον προβλεπόμενο και ενδεδειγμένο τρόπο θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους και τον Οδηγό για τη 

διακίνηση των καυσόξυλων της Γενικής γραμματείας εμπορίου και προστασίας καταναλωτή 

(Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, 14/12/2012).  

Ο Οδηγός αυτός περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις νέες μονάδες μέτρησης, τους 

προτεινόμενους τρόπους για τη διάθεση, τη σημασία της υγρασίας στο καυσόξυλο, καθώς και 

συμβουλές για την αποθήκευση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει περιεχόμενος πίνακας αντιστοίχισης βάρους-όγκου για διάφορα είδη 

ξύλου και για διάφορες τιμές περιεχόμενης υγρασίας. Με χρήση του Πίνακα αυτού, ο καταναλωτής 

μπορεί να έχει μία κατά προσέγγιση εκτίμηση του βάρους στο οποίο αντιστοιχούν τα χωρικά κυβικά 

μέτρα ξύλου που αγοράζει, είτε χύδην είτε στοιβαγμένα, για συγκεκριμένη τιμή υγρασίας. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Κομοτηνή 18-08-2021 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 

Δ/νσης Ο.Υ. 

 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού  

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 

 

 

 

 

 

 

http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2012/12/AD_kaysoxyla_apodeixeis1.pdf
http://gge.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

2. ΕΚΤ ΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  
 

 

A/T ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) Χωρίς Φ.Π.Α.  

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Χωρίς Φ.Π.Α. 

1 ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ (ΞΥΛΕΙΑ) KYBIKA 1.060,00 75,00 79.500,00 € 

    Φ.Π.Α. 24% 19.080,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 98.580,00 € 

 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προβλεπόμενο κωδικό εξόδων του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022, κατά την έγκριση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022. 

Η εκτιμώμενη αξία συντάχθηκε με βάση τις τιμές ανά μονάδα που είχαν προσφερθεί σε 

παλαιότερους διαγωνισμούς, της τωρινής έρευνας στις τιμές της αγοράς, καθώς επίσης και βάσει των 

αναγκών του Δήμου σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 19178/17-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικών 

Πολιτικών.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Κομοτηνή 18-08-2021 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 

Δ/νσης Ο.Υ. 

 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού  

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

3. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αγορά ξυλείας για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 

απόρων σε καύσιμα (ξυλεία) έτους 2022 του Δήμου Κομοτηνής, λόγω πρόσκαιρων και έκτακτων 

αναγκών για να καλύψουν κατά τη χειμερινή περίοδο τις απαιτούμενες ανάγκες για τη θέρμανσή τους, 

λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου σχετικά με τις 

ανάγκες του Δήμου και την εκτιμώμενη δαπάνη για καύσιμα (ξυλεία) για το έτος 2022. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης». 

• Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –

Καταργήσεις - Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων». 

• Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών». (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 

τ.Α΄), ο οποίος τροποποιεί το Ν. 4412/2016. 

• Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) OJ L 119. 

• Του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 
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• Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – ΦΕΚ Β 

3075/2021. 

• Της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 

• Της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

• Της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/13.08.2021 τεύχος B’) «Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)». 

• Το  υπ’ αριθ.  19178/17-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικών Πολιτικών που αφορά στην 

«κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμα (ξυλεία), κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε 

τρόφιμα και είδη παντοπωλείου & σίτιση απόρων για το έτος 2022». 

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Εκτιμώμενη αξία μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές  

 

 

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας – Εκτέλεση Σύμβαση 

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την 01/01/2022 ή την υπογραφή της σε 

μεταγενέστερο χρόνο και δημοσίευσής της σε Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και λήγει την 31/12/2022, ή με την 

ολοκλήρωση παράδοση των υλικών/ειδών εντός του συμβατικού χρόνου. 

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας θα πραγματοποιείται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα 

με τις προκύπτουσες ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.  

Η σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί χρονικά εφ' όσον: α) είναι αποδεκτό και από τα δυο 

συμβαλλόμενα μέλη, β) δεν υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης και γ) το 

χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο της αρχικής σύμβασης, και τηρούνται 

οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016. 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

 

https://4412.gr/blog/laws/482745/
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Άρθρο 5ο : Διενέργεια Διαγωνισμού  

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα γίνει με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με 

βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί στον υποψήφιο ανάδοχο της προμήθειας που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή. 

 

Άρθρο 6ο: Ανωτέρα βία 

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 

και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 

απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 

οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 

ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 

υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 

τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών 

    Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας).   

       

Άρθρο 8ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές 

Προτεινόμενες/Εναλλακτικές λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, διατάξεις αγορανομικού κώδικα σε βασικούς  μηχανισμούς ή λειτουργικά 

χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική 

προσφορά. 

 

Άρθρο 9ο – Ποινικές Ρήτρες 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται 

σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από 

την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να 
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καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.  

 

Άρθρο 10ο – Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας της σύμβασης θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά 

την οριστική παραλαβή των υλικών και τοποθέτησης τους. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 

του Ν. 4412/2016). 

Η καταβολή θα γίνει τμηματικά, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των 

νόμιμων κρατήσεων. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του διαγωνισμού, 

καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα 

(30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου 

ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις 

της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Άρθρο 11ο – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ 'ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το 

ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. Για την εκτέλεσης της προμήθειας εφαρμόζονται α) οι 

διατάξεις του Ν.4412/2016, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο αστικός κώδικας (άρθρο 

129 Ν.4412/2016). 

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 

σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' 

ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κομοτηνής σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

Άρθρο 12ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος- Σύναψη Σύμβασης 

Ο Δήμος Κομοτηνής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει θα 

κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που προσέφερε αποδεκτή προσφορά 

εκτός του προσωρινού αναδοχού μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.  

Μετά την έλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός ορισμένης 

προθεσμίας από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος 
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σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Εκτός αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και 

αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας. Κατά της απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή η οποία 

υποβάλλεται στην Α.Ε.Π.Π..  

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει το 

Δήμο Κομοτηνής θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι 

είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.  

Ο Δήμος Κομοτηνής διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 

 

Άρθρο 13o - Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής απαιτείται και ισούται με το 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 4 του  άρθρου 72 

του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 14ο – Χρόνος και τρόπος παράδοσης 

Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των ειδών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 206, 207, 208 

και 209 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

Α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 

Β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας 

Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το 

οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

Γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 

των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του 

Ν.4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος. 
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Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία 

αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας.  

Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται 

να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.  

Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με την ίδια 

ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Κομοτηνή 18-08-2021 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  
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