
 

 
 

   
  

 

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  64/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  11
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 12-5-2011 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση όρων δηµοπράτησης ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την 

λειτουργία του κολυµβητηρίου του ∆ήµου ∆ράµας 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη,12 του µηνός Μαΐου 2011 και ώρα 13.30 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε κατεπείγουσα 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
21904/9-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Στ.Γκάνης απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε το αναπληρωµατικό κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου 
Κυριάκος, ο οποίος και παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γρηγορίου Κυριάκος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος  
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα  
Μήτρου Γεώργιος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
      Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 20798/4-5-2011   
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας 
σχετικά µε την Έγκριση όρων δηµοπράτησης ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την 

λειτουργία του κολυµβητηρίου του ∆ήµου ∆ράµας, το οποίο λέει τα εξής: 
                  

- Συµπληρωµατικά σας γνωρίζουµε  οτι µε  τον νόµο 3852/2010 «Σχέδιο 
Καλλικράτης» και µε την αριθ. 161/28-02-2011 απόφαση του 



 

 
 

   
  

 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του δήµου µας ,καταργήθηκε ο Αθλητικός 
Οργανισµός που συστάθηκε µε την 459/2006 απόφ. του ∆.Σ. και 
περιλάµβανε το Αθλητικοπολιτιστικό Κέντρο ∆. Κραχτίδη, το ∆ηµοτικό 
Στάδιο, ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Αθλοπαιδιών ∆ράµας και οι αρµοδιότητές 
– σκοποί  του, εντάχθηκαν στον υπό σύσταση Ο.Ε.Υ  ∆ήµου ∆ράµας.   
       Για  την εύρυθµη λειτουργία των εν λόγω αθλητικών χώρων και 
ειδικότερα για το κολυµβητήριο  που οι ανάγκες σε πετρέλαιο θέρµανσης 
για  την κάλυψη των  αναγκών του είναι µεγάλες για την καθηµερινή 
θέρµανση του νερού της πισίνας και το υπάρχον απόθεµα θα καλύψει 
ανάγκες ενός (1) µόνο µήνα , απαιτείται η άµεση προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης , η οποία εκτιµάται ότι έως το τέλος του έτους θα ανέλθει σε 
περίπου 80.000 λίτρα και το ποσό που θα απαιτηθεί για να καλύψει την 
παραπάνω  δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των  99.000 ευρώ περίπου και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6643 .  
      Για τον λόγο αυτό παρακαλούµε στην απόφασή σας ,λόγω του 
κατεπείγοντος  του θέµατος  να γραφεί  η προθεσµία για την διενέργεια 
του διαγωνισµού και αντί των είκοσι ηµερών να περιορισθεί στις δέκα 
ηµέρες  από την ηµεροµηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δηµοσίευσής 
της στον ελληνικό τύπο , σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1 του 
Ν.11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) , προκειµένου να  συντοµευθεί   το χρονικό 
διάστηµα περαιώσεως  του διαγωνισµού και υπογραφής της σύµβασης 
µε τον ανάδοχο µειοδότη και να αποφευχθεί κίνδυνος πιθανής 
διακοπής λειτουργίας των αθλητικών χώρων .  
 

 

       Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 
      Έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), 
του άρθρου 35 του Β.∆. 17/5-15/6/1957 , την υπ΄ αριθµ. 244/2009 Α.∆.Ε., 
καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν 
από την πάγια προκαταβολή 

 

Α π  ο φ  α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ  ω  ν α 

 

����       Εγκρίνει τους όρους δηµοπράτησης ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την 

λειτουργία του κολυµβητηρίου του ∆ήµου ∆ράµας, οι οποίοι έχουν ως 
εξής: 
 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Προµήθεια καυσίµων 
        ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                              έτους 2011 
     ∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     ∆ήµου ∆ράµας 
                                                                                                                   (αθλητικοί χώροι) 
 
 
 
                         ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
                         ================= 
                         Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 
 
          'Εχοντας  υπ'όψη  τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ - ΦΕΚ 185 Β'/23-3-93) σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 209 του   Ν.3463/06,  προκηρύσσει 



 

 
 

   
  

 

διαγωνισµό για την ανάδειξη προµηθευτή για την   προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρέλαιο  
θέρµανσης)  έτους 2011, για την λειτουργία των αθλητικών χώρων  του ∆ήµου ∆ράµας . 
           Η   συνολική   δαπάνη   προεκτιµάται  (για  τον  υπολογισµό  των     εγγυητικών και 
µόνον) σε ευρώ 99.000,00 µε το ΦΠΑ. 
 
          Ο  διαγωνισµός  αφορά  την  προµήθεια  ογδόντα  χιλιάδων     (80.000)  λίτρων  
πετρελαίου  θέρµανσης . Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν     όσες  είναι  
απαραίτητες,  ενώ  θα υπάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης της   ποσότητας .Η συνολική δαπάνη     
θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.15.6643  του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικ. έτους 2011.  
          
           Οι  απαιτούµενες  ποσότητες  καυσίµων θα παραδίδονται τµηµατικά,  ανάλογα µε τις 
ανάγκες του ∆ήµου και όταν ζητηθούν. 
            
           Ο  διαγωνισµός  θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα σε ηµέρα και ώρα     που θα 
καθοριστεί µε την περίληψη της διακήρυξης. 
 
           ∆εκτοί   στο   διαγωνισµό  γίνονται  αναγνωρισµένοι  προµηθευτές     καυσίµων,  οι 
οποίοι πρέπει να προσκοµίσουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα     ακόλουθα δικαιολογητικά 
συµµετοχής: 
 
           α)Πιστοποιητικό  του  οικείου  επιµελητηρίου  περί της ιδιότητάς     τους.  
           β)Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 
           γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας 
δ)Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  του  τελευταίου  τριµήνου από το οποίο  να  προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την  άσκηση  της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας  (µόνον για φυσικά     πρόσωπα). 
  ε )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 έκδοση     απόφασης   αναγκαστικής   εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  
διαχείρισης  ή     πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
   στ)Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ποσού 4.950,00 ευρώ  στην οποία 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 
             1) η ηµεροµηνία έκδοσης 
             2) ο εκδότης 
             3) ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος ∆ράµας) 
             4) ο αριθµός της εγγύησης 
             5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
             6) η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η  
εγγύηση 
             7) η σχετική διακήρυξη  και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού  
             8) ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως 
             9) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους 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 
            10) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 



 

 
 

   
  

 

            11) η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 
            12) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην  παράταση της ισχύος της 
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό.              
Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την    ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
 
           Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω   εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη. 
           Οι συναγωνιζόµενοι θα προσφέρουν σαν οικονοµική προσφορά ποσοστό     έκπτωσης  
επί  τοις  εκατό  (%),  το οποίο θα υπολογίζεται στην νόµιµα     διαµορφούµενη  κάθε  φορά  
µέση  τιµή  πώλησης  του  είδους  την ηµέρα     παράδοσής του. 
           Η  προσφορά των διαγωνιζοµένων τους δεσµεύει για όλο το διάστηµα     του έτους 
2011. 
           Αν οι ανάγκες το επιβάλλουν , οι ποσότητες µπορεί να αυξηθούν έως και κατά 
30% και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συναινέσει για την υπογραφή 
συµπληρωµατικής σύµβασης µε τους ίδιους όρους µετά από δήλωση του ∆ήµου µας .   
           Το  σχετικό  τιµολόγιο  θα  θεωρείται µέσα σε δέκα (10) µέρες ως     προς  την  
κανονικότητα  της  τιµής  του από την Υπηρεσία Εµπορίου της     Ν.Α. ∆ράµας. 
 
           Οι  µετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν την οικονοµική προσφορά     τους  σε  
κλειστό  φάκελο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: α) η λέξη     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
µε  κεφαλαία  γράµµατα)  ο  πλήρης  τίτλος της     υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 
[∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ], γ) ο αριθµός της     διακήρυξης,  δ)  η  ηµεροµηνία  διενέργειας  του 
διαγωνισµού και ε) τα     στοιχεία του διαγωνιζοµένου. 
           Ο  φάκελος αυτός υποβάλλεται µέσα σε εξωτερικό ανοικτό φάκελο,     στον  οποίο  
περιέχονται και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συµµετοχής     και  στο  εξωτερικό του 
οποίου αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η λέξη     ΠΡΟΣΦΟΡΑ  και  όλα  τα υπόλοιπα 
στοιχεία που αναγράφονται στον κλειστό     εσωτερικό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 
 
           Ο  διαγωνισµός  θα διενεργηθεί ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµών     ΕΚΠΟΤΑ  του  
∆ήµου  ∆ράµας.   
           Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
           Ο  ανάδοχος  µειοδότης  που  θα  αναδειχθεί  υποχρεούται µέσα σε     διάστηµα   δέκα   
(10)   ηµερών   από   την  κοινοποίηση  σ' αυτόν  του     αποτελέσµατος  της  δηµοπρασίας,  
να  προσέλθει  για  την υπογραφή της     σχετικής   σύµβασης,   προσκοµίζοντας  και  
εγγυητική  επιστολή  καλής     εκτέλεσης, ύψους 10% της συνολικής συµβατικής αξίας  χωρίς 
το ΦΠΑ. 
           Τον  ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 1% φόρος προµηθευτών  ,  2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ ( 1,5% 
υπέρ ΤΕΑ∆Υ και 0,5% υπέρ ΤΠ∆Υ). 
 
           Σε  περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα  προσέλθει για  την υπογραφή     της  
σύµβασης,  κηρύσσεται  έκπτωτος  µε  απόφαση  του  δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
           Η  παραλαβή  της  προµήθειας  (τµηµατικές  και ολική) θα γίνεται  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

- Λόγω του κατεπείγοντος  του θέµατος  η προθεσµία για την 
διενέργεια του διαγωνισµού ,αντί των είκοσι ηµερών περιορίζεται  στις 
δέκα ηµέρες  από την ηµεροµηνία της τελευταίας υποχρεωτικής 



 

 
 

   
  

 

δηµοσίευσής της στον ελληνικό τύπο , σύµφωνα µε το άρθρο 10 
παράγραφος 1 του Ν.11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) , προκειµένου να  
συντοµευθεί   το χρονικό διάστηµα περαιώσεως  του διαγωνισµού και 
υπογραφής της σύµβασης µε τον ανάδοχο µειοδότη και να αποφευχθεί 
κίνδυνος πιθανής διακοπής λειτουργίας των αθλητικών χώρων .  

 
       Συµπληρωµατικά σας γνωρίζουµε  ότι µε  τον νόµο 3852/2010 
«Σχέδιο Καλλικράτης» και µε την αριθ. 161/28-02-2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του δήµου µας ,καταργήθηκε ο Αθλητικός 
Οργανισµός που συστήθηκε µε την 459/2006 απόφ. του ∆.Σ. και 
περιλάµβανε το Αθλητικοπολιτιστικό Κέντρο ∆. Κραχτίδη, το ∆ηµοτικό 
Στάδιο, ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Αθλοπαιδιών ∆ράµας και οι αρµοδιότητές 
– σκοποί  του, εντάχθηκαν στον υπό σύσταση Ο.Ε.Υ  ∆ήµου ∆ράµας.   
       Για  την εύρυθµη λειτουργία των εν λόγω αθλητικών χώρων και 
ειδικότερα για το κολυµβητήριο  που οι ανάγκες σε πετρέλαιο θέρµανσης 
για  την κάλυψη των  αναγκών του είναι µεγάλες για την καθηµερινή 
θέρµανση του νερού της πισίνας και το υπάρχον απόθεµα θα καλύψει 
ανάγκες ενός (1) µόνο µήνα , απαιτείται η άµεση προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης , η οποία εκτιµάται ότι έως το τέλος του έτους θα ανέλθει σε 
περίπου 80.000 λίτρα και το ποσό που θα απαιτηθεί για να καλύψει την 
παραπάνω  δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των  99.000 ευρώ περίπου και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6643 .  
                                                                    
                                                                                  
   
-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 64/2011 

 

 

   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος            Η Ειδική Γραµµατέας                       Τα µέλη  

                                            ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


