
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  21-01-2014 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ  8/2014 

Αριθ πρωτ 653 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1
ης

/2014  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού των όρων 

εκτέλεσης της προµήθειας «Καυσίµων κίνησης και θέρµανσης έτους 2014» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 21η Ιανουαρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µεσηµβρινή  στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 469/17-01-2014  πρόσκληση 

του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 

του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα  

έξη (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ      1.  ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  

2.   ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                                                                                                                                                                                             

3.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ    

4.   ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

5.   ΜΑΝΙΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

6.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

                                                                                                                       

                  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 8
ο 
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:  

Θέτω υπόψη σας την Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου  : 

«Η Τεχνική  Υπηρεσία του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου συνέταξε την τεχνική έκθεση για την   

«Προµήθεια καυσίµων κίνησης και θέρµανσης  2014» προϋπολογισµού 183.500,00 Ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ζαγοράς-Μουρεσίου µε την 305/2013 Απόφασή του ενέκρινε την 

προµήθεια καυσίµων κίνησης και θέρµανσης για το έτος 2014. Η προµήθεια αυτή αφορά τις 

λειτουργικές ανάγκες του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και όλων των νοµικών του προσώπων 

σε καύσιµα κίνησης και θέρµανσης για το διάστηµα έως 31-12-2014. Λαµβάνοντας υπόψη 

και τις 1/2014 και 10/2014 Αποφάσεις ∆ηµάρχου, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός είναι 

183.500,00 ευρώ και κατανέµεται ενδεικτικά ως εξής:  
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∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου 

1. Πετρέλαιο κίνησης      (ενδεικτικός προϋπολογισµός 88.000,00 ευρώ) 

2. Πετρέλαιο θέρµανσης (ενδεικτικός προϋπολογισµός 18.000,00 ευρώ) 

3. Βενζίνη αµόλυβδη      (ενδεικτικός προϋπολογισµός 12.000,00 ευρώ) 

 

Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου-Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ. 

1. Πετρέλαιο θέρµανσης (ενδεικτικός προϋπολογισµός 4.000,00 ευρώ) 

2. Βενζίνη αµόλυβδη      (ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.500,00 ευρώ) 

 

Σχολική Επιτροπή Α’βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου 

1. Πετρέλαιο θέρµανσης (ενδεικτικός προϋπολογισµός 30.000,00 ευρώ) 

 

Σχολική Επιτροπή Β’βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου 

1. Πετρέλαιο θέρµανσης (ενδεικτικός προϋπολογισµός 26.000,00 ευρώ) 

Συνολικά: 

1. Πετρέλαιο κίνησης (ενδεικτικός προϋπολογισµός 88.000,00 ευρώ) 

2. Πετρέλαιο θέρµανσης (ενδεικτικός προϋπολογισµός 78.000,00 ευρώ) 

3. Βενζίνη αµόλυβδη (ενδεικτικός προϋπολογισµός 17.500,00 ευρώ) 

 

Σύµφωνα µε το σχέδιο διακήρυξης της µελέτης, η προµήθεια θα εκτελεστεί µε τη διαδικασία 

του ανοιχτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά. 

Συγκεκριµένα το κριτήριο κατακύρωσης είναι για τα καύσιµα, το ποσοστό έκπτωσης (θετικό 

ή αρνητικό) επί τοις εκατό (%), για κάθε είδος καυσίµου, στη µέση 

τιµή που προκύπτει από τον πίνακα τιµών που εκδίδει το Τµήµα Εµπορίου-Τουρισµού της 

Π.Ε. Μαγνησίας , για την ευρύτερη περιοχή του Νοµού. 

Επίσης σύµφωνα µε το σχέδιο διακήρυξης της µελέτης προβλέπεται η δυνατότητα οι 

ενδιαφερόµενοι να έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της 

προµήθειας ή για έναν ή περισσοτέρους φορείς . 

Η προσφορά, µε ποινή αποκλεισµού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη για κάθε φορέα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει: 

1. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων 2014 ». 
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2. Να καθορίσει τον τρόπο και τους όρους διαγωνισµού της προµήθειας. 

Προτείνεται η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2014 προϋπολογισµού 183.500,00 Ευρώ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ, καθώς και ο 

καθορισµός των όρων εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής πρότεινε στα µέλη να αποφασίσουν 

σχετικά 

Η οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

• Την ανωτέρω εισήγηση 

• την ψήφιση των αντίστοιχων πιστώσεων µε τις 3,4,5,6 /2014 αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης της Τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου   

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της  µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου  µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων κίνησης και θέρµανσης  2014» 

και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας µε τη διαδικασία του ανοικτού 

διαγωνισµού µε τους κάτωθι όρους:. 
 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια 
των καυσίµων κίνησης & θέρµανσης 2014 για τις ανάγκες των φορέων του: 

1. ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου 
2. Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου (Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.) 
3. Σχολική Επιτροπή Α’βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου 
4. Σχολική Επιτροπή Β’βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά (για τα καύσιµα είναι το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για κάθε είδος καυσίµου, στη 
µέση τιµή που προκύπτει από τον πίνακα τιµών που εκδίδει το Τµήµα Εµπορίου–
Τουρισµού των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων , για την ευρύτερη περιοχή της 
Μαγνησίας). Ο διαγωνισµός διεξάγεται κατόπιν της απόφασης 305/2013 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζαγοράς-Μουρεσίου και της απόφασης …./2014 της 
Οικονοµικης Επιτροπής Ζαγοράς-Μουρεσίου. 
 
Άρθρο 1 
Ισχύουσες διατάξεις 
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας 
ισχύουν: 
α. Η Υ.Α. 11389/93 (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α ) 
β. Ο Νόµος 2286/1995 (Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων) 
γ. Ο Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

Άρθρο 2 
Συµβατικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή είναι: 
α. - Η διακήρυξη 
β. - Προϋπολογισµός προσφοράς. 
γ. - Οι τεχνικές προδιαγραφές. 
δ. - Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου. 
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Άρθρο 3 
Προϋπολογισµός Προµήθειας 
Η δαπάνη αυτής της προµήθειας έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά σε 183.500,00 € 
περιλαµβανοµένου ΦΠΑ. 23%. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους για 
το ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου, από υλοποίηση προγραµµάτων και απόδοση 
µετοχικού κεφαλαίου για την Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ. και από χρηµατοδότηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών για τις Σχολικές Επιτροπές και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του 
προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2014. 
Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως την 31-
12-2014. 
Οι ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να είναι 
λιγότερες ή περισσότερες από αυτές που έχουν προϋπολογιστεί. Οι συνολικές 
ποσότητες που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος κατά τη διάρκεια της σύµβασης, θα 
διαµορφωθούν ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του. 
 
Άρθρο 4 
Οµαδοποίηση 
Τα υπό προµήθεια είδη είναι διαιρετά και χωρίζονται στις εξής οµάδες: 
Οµάδα 1η (∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου) 
Περιλαµβάνει όλα τα είδη καυσίµων, δηλαδή: 
1. Πετρέλαιο κίνησης      (ενδεικτικός προϋπολογισµός 88.000,00 ευρώ) 
2. Πετρέλαιο θέρµανσης (ενδεικτικός προϋπολογισµός 18.000,00 ευρώ) 
3. Βενζίνη αµόλυβδη      (ενδεικτικός προϋπολογισµός 12.000,00 ευρώ) 
 
Οµάδα 2η (Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου-Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.) 
Περιλαµβάνει τα εξής είδη καυσίµων: 
1. Πετρέλαιο θέρµανσης (ενδεικτικός προϋπολογισµός 4.000,00 ευρώ) 
2. Βενζίνη αµόλυβδη      (ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.500,00 ευρώ) 
 
Οµάδα 3η (Σχολική Επιτροπή Α’βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου) 
Περιλαµβάνει ένα είδος καυσίµων, δηλαδή: 
1. Πετρέλαιο θέρµανσης (ενδεικτικός προϋπολογισµός 30.000,00 ευρώ) 
 
Οµάδα 4η (Σχολική Επιτροπή Β’βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου) 
Περιλαµβάνει ένα είδος καυσίµων, δηλαδή: 
1. Πετρέλαιο θέρµανσης (ενδεικτικός προϋπολογισµός 26.000,00 ευρώ) 
 
Συνολικά: 
1. Πετρέλαιο κίνησης      (ενδεικτικός προϋπολογισµός 88.000,00 ευρώ) 
2. Πετρέλαιο θέρµανσης (ενδεικτικός προϋπολογισµός 78.000,00 ευρώ) 
3. Βενζίνη αµόλυβδη       (ενδεικτικός προϋπολογισµός 17.500,00 ευρώ) 
 
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της 
προµήθειας (όλοι οι φορείς) ή για έναν ή περισσότερους φορείς. Η προσφορά, µε 
ποινή αποκλεισµού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη κάθε οµάδας. 
 
Άρθρο 5 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
5.1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών, 
στις 18 Φεβρουαρίου 2014 , ηµέρα Τρίτη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, στη Ζαγορά, µε ώρα 
έναρξης παραλαβών προσφορών την 10.00 π.µ και ώρα λήξης προσφορών την 
10.30 π.µ 
5.2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο, µέχρι τη προηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα, στο γραφείο 
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πρωτοκόλλου του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο Ζαγοράς-Μουρεσίου, Τ.Κ.37001 Ζαγορά 
Πηλίου 
5.3. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δε γίνονται δεκτές. 
5.4. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία του ∆ήµου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες  
5.5. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικά µε την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές 
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την 
υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής 
αίτησης. Σε περίπτωση κατά την οποία επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία 
αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή µπορεί να οριστεί σε τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών. 
 
Άρθρο 6 
∆εκτοί για την υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισµό 
Για την ανωτέρω προµήθεια µπορούν να υποβάλουν αίτηση: 
1. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές. 
2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά 
3. Συνεταιρισµοί 
4. Ενώσεις προµηθευτών. 
 
Άρθρο 7 
Προσόντα και ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
7.1. Κάθε διαγωνιζόµενος που θα λάβει µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να 
αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο σύµφωνα µε 
τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένος. 
(Άρθρο 7 παρ. 1 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης). 
7.2. Επίσης πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισµού, επιπλέον της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής, τα εξής δικαιολογητικά 
α) Οι Έλληνες πολίτες: 
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής 
τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2)και(3)εκδίδονται 
µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
4) 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 που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
β) Οι αλλοδαποί: 
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΡΚ-1ΒΘ



τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου. 
3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 
τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς 
καταλόγους. 
γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β). Στα νοµικά πρόσωπα 
υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού ποινικού µητρώου έχουν οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν. 
δ) Οι συνεταιρισµοί: 
1) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (2) και (3) του 
εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση. 
2) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που 
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και 
εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50 %. 
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά τη υποβολή της προσφοράς 
µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
3) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 
από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει 
ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 
7.3. Εκτός των προαναφερθέντων, οι συµµετέχοντες καλούνται να προσκοµίσουν, 
επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω έγγραφα, προκειµένου να διαπιστωθεί η 
φερεγγυότητά τους, η επαγγελµατική αξιοπιστία τους η χρηµατοπιστωτική και 
οικονοµική γενικότερα κατάστασή τους: 
1) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 
2) Υπεύθυνη δήλωση για τους τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας της 
επιχείρησης. 
3) Υπεύθυνη δήλωση εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του 
δηµοσίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α). 
4) Υπεύθυνη δήλωση εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
5) Υπεύθυνη δήλωση για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των 
συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του 
δηµοσίου τοµέα. 
6) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των όρων αυτής της 
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως. 
7.4. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν συνηµµένα, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνησίου της 
υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
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7.5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή 
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του διαγωνιζόµενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου. 
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του 
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
 
Άρθρο 8 
Κριτήριο κατακύρωσης - Τιµές προσφορών – Επιβαρύνσεις µειοδοτών 
8.1. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη προσφορά. 
8.2. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
α) για τα καύσιµα, το ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί τοις εκατό (%), για 
κάθε είδος καυσίµου, στη µέση τιµή που προκύπτει από τον εβδοµαδιαίο κάθε φορά 
πίνακα τιµών που εκδίδει το Τµήµα Εµπορίου–Τουρισµού των Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων για την ευρύτερη περιοχή του Νοµού. 
8.3. Προσφορά που υποβάλλεται σε € σε σταθερές τιµές για τα καύσιµα ή µε 
οιονδήποτε άλλον τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στη προηγούµενη 
παράγραφο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
8.4. Στις τιµές προσφοράς περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση για τη παράδοση του προϊόντος στο τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, εκτός του ΦΠΑ 
8.5. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 
της προµήθειας ή για µία από τις δύο οµάδες . Η προσφορά, µε ποινή αποκλεισµού, 
πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη κάθε οµάδας. 
8.6. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ και κάθε άλλη νόµιµη 
κράτηση, καθώς και τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης. Το ποσοστό του ΦΠΑ 
που προβλέπεται από το Νόµο βαρύνει το ∆ήµο. 
 
Άρθρο 9 
Φάκελος προσφοράς 
9.1. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να 
επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 
9.2. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και µόνο γλώσσα (εκτός ίσως 
από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια). 
9.3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή του διαγωνισµού µέσα σε καλά 
σφραγισµένο κυρίως φάκελο όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου που διενεργεί την προµήθεια. 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα πλήρη στοιχεία του προµηθευτή που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. 
9.4. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται, µέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που 
αναφέρονται στη παράγραφο 9.3. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δε γίνονται αποδεκτές. 
9.5. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα: 
α) Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό και όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
β) Καλά σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα 
προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 9.3 της παρούσης. Μέσα στον 
φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνισµού για τα συγκεκριµένα και 
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µόνο προσφερόµενα είδη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσης 
διακήρυξης. Στις τιµές αυτές περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση για τη παράδοση του προϊόντος στο τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, εκτός του ΦΠΑ. 
Προσφορά που δίδει την τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος όταν 
ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 
κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει αυτή. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες καθιστούν 
αυτή ασαφή κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών 
οργάνου. 
9.7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά 
του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση 
αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 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 πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον 
προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της 
είτε ύστερα από έγγραφο του ∆ήµου. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 
9.8. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δε θα γίνονται δεκτές. 
9.9. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Άρθρο 10 
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού - κατακύρωση – σύµβαση 
10.1. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισµού του 
άρθρου 5 της παρούσης διακήρυξης, την ηµέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο 
αυτό. 
10.2. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία 
εταιρεία ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και 
να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στον διαγωνισµό. 
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσυρθούν από 
τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα 
συµµετέχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για 
λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος 
αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή άλλο τρόπο αµοιβής. 
10.3. Αφού περάσει η ώρα της παραγράφου 5.1. κηρύσσεται το τέλος παράδοσης 
των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά και απαγορεύεται για 
οποιοδήποτε λόγο αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του 
διαγωνισµού εκτός εάν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν την ώρα λήξεως 
αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά από την ώρα αυτή. 
Οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την λήξη της ώρας 
παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
10.4. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη 
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο 
είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική 
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γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που 
δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
10.5. Οι φάκελοι προσφορών που επιδόθηκαν εµπρόθεσµα, αριθµούνται από την 
επιτροπή διαγωνισµού µε τη σειρά επίδοσης. 
10.6. Η αποσφράγιση των προσφορών, από την αρµόδια επιτροπή, γίνεται δηµόσια 
ενώπιον των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, µε τη παρακάτω διαδικασία: 
α) Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς, µονογράφονται από την επιτροπή 
διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά 
φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
µονογράφονται και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, προκειµένου να 
αποσφραγισθούν µετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών. Η επιτροπή 
διαγωνισµού προβαίνει στη καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, 
καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. 
β) Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών και της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, για την 
αποσφράγισή τους και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιµών προσφοράς. 
γ) Κατά τη διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων και πριν το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, όσες από αυτές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται και γνωστοποιείται στους 
ενδιαφερόµενους έγκαιρα, µε έγγραφο, ο λόγος απόρριψης της προσφοράς. 
δ) Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών η επιτροπή διαγωνισµού 
προβαίνει στη καταχώρηση αυτών σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. 
ε) Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: 
- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης 
- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε 
- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 
διαγωνισµούς και τη τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε προσφερόµενου προϊόντος. 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι 
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
10.7. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου 
για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 
10.8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
10.9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή. Η 
απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και µετά την 
πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν 
συµφωνεί και ο ανάδοχος. 
10.10. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, 
µε γνωµοδότησή του προς την οικονοµική επιτροπή, µπορεί να προτείνει: 
-Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη τη ποσότητα ή µέρος αυτής που 
προσφέρει ο προµηθευτής  
-Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
10.11. Το αρµόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο αφού λάβει υπόψη 
τα σχετικά του φακέλου του διαγωνισµού και τη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, αποφασίζει για την 
κατακύρωση -ανάθεση της προµήθειας, σε έναν ή περισσότερους προµηθευτές. 
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10.12. Όταν ο διαγωνισµός αποτύχει ή κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του και η 
προµήθεια κρίνεται επείγουσα, ο διαγωνισµός µπορεί να συνεχισθεί µε την υποβολή 
νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, οι οποίοι 
αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 
διακήρυξης. Για τη συνέχιση του διαγωνισµού απαιτείται απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η 
ηµεροµηνία και ώρα της συνέχισης του διαγωνισµού που γίνεται ενώπιον του 
παραπάνω οργάνου. 
10.13. Στους προµηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση 
προµήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 
α. Το είδος 
β. Την ποσότητα 
γ. Την τιµή 
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 
στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει 
τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 
ζ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
10.14. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
10.15. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, 
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο 
προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο 
µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην 
περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 
µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν 
ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. 
Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών 
που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
10.16. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η 
ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε 
αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον 
αλλοδαπό προµηθευτή. 
Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα 
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της 
Τράπεζας της Ελλάδας στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ 
και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
10.17. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της µε αριθµό 11389/93 αποφάσεις του Υπ. Εσωτ. 
10.18. α) Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από το ∆ήµο 
η σχετική σύµβαση (ή συµβάσεις) που υπογράφεται και από τα δυο συµβαλλόµενα 
µέρη. 
β) Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων 
αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 
προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. - Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης. 
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β. -Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
γ.- Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 
δ. - Την τιµή. 
ε.- Τον τόπο τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
στ. - Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
ζ.- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
η. - Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
θ. - Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι. - Τον τρόπο πληρωµής. 
ια. - Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον 
προβλέπεται αναπροσαρµογή. 
ιβ. - Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
ιγ. - Την παραλαβή αυτών. 
10.19. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους 
της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του 
αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση των 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 υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του κάθε 
φορέα. 
10.20. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
10.21. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. - Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
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 κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 
Άρθρο 11 
Εγγυήσεις 
11.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης ή 
της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να 
προσφερθεί, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι: 
- η εγγύηση συµµετοχής για τη προσφορά του συνόλου των ειδών ανέρχεται στο 
ποσό των 9.175,00  ΕΥΡΩ. 
- η εγγύηση συµµετοχής για προσφορά µόνο για το ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου 
ανέρχεται στο ποσό των 5.900,00  ΕΥΡΩ 
- η εγγύηση συµµετοχής για προσφορά µόνο για την Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ ανέρχεται στο 
ποσό των 475,00  ΕΥΡΩ  
- η εγγύηση συµµετοχής για προσφορά µόνο για τη Σχολική Επιτροπή Α’βάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00  ΕΥΡΩ  
- η εγγύηση συµµετοχής για προσφορά µόνο για τη Σχολική Επιτροπή Β’βάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00  ΕΥΡΩ 
 
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών, από την 
ηµέρα του διαγωνισµού. 
 
β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η 
προσφορά µερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η 
εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των 
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προσφερόµενων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία 
του ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε 
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 
γ. Προσφορά, της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα 
ανωτέρω αξία, µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 
5%. 
δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή 
ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 
Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό 
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 
ε. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που 
περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
- Την ηµεροµηνία έκδοσης 
- Τον εκδότη 
- Τον Ο.Τ.Α. προς τον οποίο απευθύνεται 
- Τον αριθµό της εγγύησης 
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
- Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση 
- Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 
- Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το 
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε 
τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
- ‘Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
- Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστο επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη 
- Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στη παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 
11.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων, της σύµβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς 
τον ΦΠΑ. 
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης 
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ' αυτές ότι αναφέρεται στο 
άρθρο 26 της µε αριθµ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 
δ. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται 
σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην 
αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση ή 
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παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα 
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 
11.3. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
11.4. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της ΕΟΚ και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία 
των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους 
εις την Ελληνική. 
11.5. Έντοκα γραµµάτια δηµοσίου. 
α. - Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική 
τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς. 
β. - Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόµενες από τον παρόντα κανονισµό 
περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής γίνεται εκποίηση των εντόκων 
γραµµατίων του δηµοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της 
εκποίησης τους. 
γ. - Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνεται µε παραλαβή 
τούτων 
από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του µε την υπογραφή σχετικού 
αποδεικτικού παραλαβής. 
 
Άρθρο 12 
Ισχύς προσφορών 
12.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές, επί ποινή 
αποκλεισµού, χωρίς καµιά αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της 
ισοτιµίας του ΕΥΡΩ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, 
από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
12.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
12.3. Ο ∆ήµος µπορεί, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις να 
παρατείνει, πριν από τη λήξη της, την προθεσµία για παράταση του χρόνου ισχύος 
των προσφορών, κατά ανώτατο όριο (3) µήνες κάνοντάς το γνωστό εγγράφως στους 
διαγωνιζόµενους. Μετά την λήψη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 13.3 της Υ.Α.11389/993. 
 
Άρθρο 13 
Προέλευση των προσφερόµενων υλικών 
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν µε την προσφορά τους, την εµπορική 
ονοµασία των προϊόντων που προσφέρουν καθώς και τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής τους, εάν πρόκειται για προϊόντα µη κοινοτικής προέλευσης. 
 
Άρθρο 14 
Ενστάσεις 
14.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη µέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική 
Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε 
περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης 
εφαρµόζονται τα εξής: 
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Με απόφαση του ∆ήµου µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού 
κατά χρονικό διάστηµα 20 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής 
ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση 
αυτή, όσον αφορά την δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται 
από τις σχετικές διατάξεις. 
14.2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σε αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 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 στη 
Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
14.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
Άρθρο 15 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
Οι προσφορές, οικονοµικές και τεχνικές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα 
και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος                                                              
 
Άρθρο 16 
Χρόνος παράδοσης υλικών 
16.1. Η προµήθεια θα εκτελεστεί τµηµατικά καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η 
παράδοση των ειδών θα γίνει χωρίς καθυστέρηση, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
υπηρεσίας, ως εξής: 
- για τα καύσιµα κίνησης, λόγω απόστασης των µετακινούµενων οχηµάτων από το 
χώρο εφοδιασµού και της αδυναµίας του ∆ήµου να αποθηκεύσει ποσότητες 
πετρελαίου και βενζίνης, η τµηµατική παράδοση αυτών θα γίνεται είτε από αντλία 
που θα βρίσκεται στην έδρα του ∆ήµου ή από βυτιοφόρο όχηµα του αναδόχου που 
θα εφοδιάζει επιτόπου σε οποιαδήποτε περιοχή του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου  
τα οχήµατα που δραστηριοποιούνται στις αποµακρυσµένες αυτές περιοχές, το 
αργότερο σε χρονικό διάστηµα µίας ηµέρας. 
- για το πετρέλαιο θέρµανσης στις δεξαµενές των κτιρίων του ∆ήµου, σε 
οποιαδήποτε απόσταση, το αργότερο σε χρονικό διάστηµα µίας ηµέρας. 
16.2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 
16.3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και 
µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 
16.4. Ο ∆ήµος και οι υπόλοιποι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν 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. 
16.5. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, να µετατίθεται. 
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική 
αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που 
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του 
συµβατικού χρόνου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 
Άρθρο 17 
Παραλαβή των υλικών 
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Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 
επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 του 
ΕΚΠΟΤΑ 
 
Άρθρο 18 
Χρόνος παραλαβής των υλικών 
18.1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 
18.2. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή και 
άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που 
διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) που ανήκουν στο 
φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής 
προσκόµισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει εκτός από 
µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα 
που δεν ανήκουν στο φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 
ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν 
το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι τη 
κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην επιτροπή. 
Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία που εκτελεί την 
προµήθεια για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από 
την ηµεροµηνία που η επιτροπή είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 
18.3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη 
σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και µόνον 
τότε εφόσον παρέλθουν 30 ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν 
διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας αυτής, µε κάθε επιφύλαξη 
των δικαιωµάτων του ΟΤΑ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Υπηρεσίας 
µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόµισης τούτων. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του 
φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. Στην περίπτωση του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ δεν απαιτείται να 
ληφθεί τέτοια απόφαση. 
18.4. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή 
του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι 
από την επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε ανάλογη εφαρµογή των αναφεροµένων στην 
παράγραφο 10 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν 
ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο και όταν: 
α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. 
β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως 
παραλειπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, 
εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της 
συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο 
παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις 
αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύµβαση για την παραλαβή και 
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για 
τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την 
αρχική επιτροπή παραλαβής, δε λαµβάνεται υπόψη. 
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Άρθρο 19 
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 
19.1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 16 της παρούσης, 
επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και 
πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 
του µέγιστου προβλεποµένου, από το άρθρο 16 της παρούσης, χρόνου παράτασης, 
2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν 
κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, 
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του χρονικού διαστήµατος, 
5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
19.2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της 
συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το ΦΠΑ. Σε 
περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη 
χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο 
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
19.3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν 
η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για 
εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από 
την ηµεροµηνία και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο 
έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού, 
µαταιώνονται, µε απόφαση του ∆ήµου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των 
υλικών. 
19.4. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή 
αντικατάστασης, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο 
προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 
19.5. Η είσπραξη του προστίµου, γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του 
προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο 
προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 
19.6. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
Άρθρο 20 
Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 
20.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή µέρους της 
συµβατικής ποσότητας, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε 
άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο 
συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών, σε περίπτωση που η 
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως 
εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν 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 την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσµία 
20 ηµερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και 
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την παραλαβή τους από τον προµηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά την 
παρέλευση των 5 πρώτων ηµερών επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί 
της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων τα 
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο πριν από την ολοκλήρωση της 
παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. 
Επίσης τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών 
για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης ή τη λήξη της 
προθεσµίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% 
επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαήµερου και 
εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόµενα υλικά, πέραν του 
προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
20.2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης 
ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην 
περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 
απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία της 
οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί 
ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες 
τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µε 
την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας της 
συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η παράταση 
που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα 
ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας 
αυτής κατά τα ισχύοντα. 
20.3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 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 ότι ο 
προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
 
Άρθρο 21 
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 
21.1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε 
για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτή, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 
21.2 Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 16 της παρούσης. 
21.3. Κατά τα λοιπά σε περιπτώσεις που προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της µε 
αριθµό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 
 
Άρθρο 22 
Τρόπος πληρωµής 
22.1. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση 
του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
22.2. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές 
παραδόσεις, εφόσον προβλέπονται από τη σύµβαση. 
 
Άρθρο 23 
Κανόνες  δηµοσιότητος της διακήρυξης 
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Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος στην έδρα του ∆ήµου και θα δηµοσιευτεί άπαξ σε δύο (2) ηµερήσιες 
οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο (2) νοµαρχιακές ηµερήσιες εφηµερίδες, καθώς και 
στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµόσιων Συµβάσεων της εφηµερίδας της Κυβέρνησης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3548/2007 και του ΕΚΠΟΤΑ. Τα έξοδα δηµοσίευσης 
βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3801/2009. Επίσης θα 
αναρτηθεί στον ιστοχώρο του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια 
ενώ το πλήρες τεύχος διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 8/2014 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ 
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