
                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                      

                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 22η Ιουνίου 2011 
Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97/ 2011

        ΘΕΜΑ :Κατάρτιση των   όρων δημοπράτησης διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων Δήμου Κεφαλλονιάς .

Στο Αργοστόλι σήμερα 22η   Ιουνίου  του έτους 2011 , ημέρα Τετάρτη   και ώρα 13.00 
το μεσημέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25021/17-
06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύτηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
,δεδομένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8) και 
ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                    Ζαπάντης Ανδρέας      
1. Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
3. Γκισγκίνης Νικόλαος
4. Κοκκόσης Διονύσιος
5.Ματιάτος Σπυρίδων
6. Γαλάτης Άγγελος 
7. Πυλαρινός Δημήτριος
8. Αυγουστάτου Αθηνά
Ο  Πρόεδρος , κ. Δημήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το  4ο   θέμα  εκτός  ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των   όρων 
δημοπράτησης διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων 
Δήμου Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση 
της Τεχνικής υπηρεσίας  που έχει ως εξής : Εισηγούμεθα προς την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου την έγκριση και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής προμηθευτού την χαμηλότερη τιμή 
για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου 
Κεφαλλονιάς σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αρίθ. 11389/1993 υπουργικής απόφασης 
«περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ 
όπως ισχύουν σήμερα.
Στον νέο διευρυμένο δήμο οι αποστάσεις μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων είναι τέτοιες που 
κάνουν απαγορευτική την προμήθεια καυσίμων μόνο από ένα πρατήριο.
Αυτό γιατί τα μηχανήματα έργου που δραστηριοποιούνται σε μια  δημοτική ενότητα , είναι 
ανέφικτο να εξυπηρετούνται από κάποιο πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα 
μακριά.
Ουσιαστικά όταν μετακινηθεί για ανεφοδιασμό κάποιο όχημα , σε μια τέτοια περίπτωση , όταν 
επιστρέψει πίσω στην βάση του θα χρειάζεται εκ νέου ανεφοδιασμό.



Λόγω των παραπάνω είναι απαραίτητο να γίνεται ανεφοδιασμός ανά δημοτική ενότητα .
Ο προϋπολογισμός δαπάνης για κάθε Δημοτική Ενότητα είναι:
1. Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου :       ποσό   62.852,00 
2. Δημοτική Ενότητα Παλλικής :                        40.098,00
3. Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς :                      16.728,00
4. Δημοτική Ενότητα Ελειού – Πρόννων           30.012,00
5.Δημοτική Ενότητα Σάμης                                15.006,00
6. Δημοτική Ενότητα Ερύσου                            12.054,00
7. Δημοτική Ενότητα Πυλάρου                          15.006,00
8. Δημοτική Ενότητα Ομαλών                             5.043,00
Συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 196.800,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α )και για 
χρονικό διάστημα  έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
    Τα υπό προμήθεια καύσιμα και λιπαντικά   προορίζονται για την κάλυψη των 
αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς για 
διάστημα  έξη μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 
(Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χημείου του Κράτους οι οποίες επικυρώνονται από τις
 αντίστοιχες Κ.Υ.Α.  Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
τις οποίες πρέπει να πληρούν όλα τα είδη καυσίμων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 
από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Στην συνέχεια     Ο Πρόεδρος  αναφέρει :
Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ-  Ν3463/06, οι προμήθειες των 
Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών  τους 
προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του Ενιαίου  Κανονισμού  Προμηθειών  των Ο.Τ.Α.  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α),  όπως 
ισχύει, με την  επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 
Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄)  και των 
αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5)
Ο Δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  της οποίας ο 
προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των  196.800,00  Ευρώ.
 Η προμήθεια εγκρίθηκε με την ένταξη της στο Ενιαίο Πρόγραμμα προμηθειών, το 
έτος  2011   και   θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95,  του 
ΕΚΠΟΤΑ  (Απόφ.  Υπ.  Εσωτερ.  11389/8-3-1993)  και  τους  όρους  της  κοινής 
υπουργικής απόφασης  με την οποία το ΕΠΠ τέθηκε σε εφαρμογή.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2011   και στον Κ.Α.20.6641  με τίτλο 
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων» προβλέπεται πίστωση 
ύψους  400.000,00 . ευρώ για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως αναληφθεί. 
Η  τεχνική  υπηρεσία  συνέταξε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προμήθειας  και  το 
σχέδιο της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού. Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται 
να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και να καθορίσουν τον 
τρόπο εκτέλεσης  και του όρους του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 1 και άρθρο 4 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ .
Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 1) Toυ Νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ/Α/19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα»
 2)  Της  υπ΄αριθμ.  11389/1993  υπουργικής  απόφασης  περί  «ενιαίου  κανονισμού 
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» [ΕΚΠΟΤΑ] όπως ισχύουν σήμερα
 3)Toυ  άρθρου  209  παράγραφος  1  του  Νόμου  3463/2006  «Κώδικας  Δήμων  και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄)   
 4) Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου  Κεφαλονιάς σε Καύσιμα και λιπαντικά 
αυτοκινήτων ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:
1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών όπως τις έχει καταρτίσει η Τεχνική 
Υπηρεσία .



2. Την διάθεση πίστωσης ποσού 196.800,00 σε βάρος του Κ.Α 20.6641 του 
προϋπολογισμού του έτους 2011.
3. Τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό
4. Τον καθορισμό των όρων διακήρυξης όπως τους έχει συντάξει η αρμόδια 
Υπηρεσία.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1) το άρθρο 4 του 2286/95
2) τα άρθρα 3 και 4 του ΕΚΠΟΤΑ
3) τις κοινές υπουργικές αποφάσεις  με τις οποίες εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή 
το ΕΠΠ του έτους 2011.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και 209 παρ.1 του Ν.3463/06
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ διότι πιστεύει  ότι  ο Δήμος πρέπει να 
δημιουργήσει τις ανάλογες προϋποθέσεις  και υποδομές ώστε να διασφαλίζεται κατ 
αρχήν η σωστή τροφοδότηση των καυσίμων σε κάθε Δημοτική Ενότητα και κατά 
δεύτερο  με μοναδικό  στόχο την εξασφάλιση των οικονομικών   συμφερόντων του 
Δήμου  .

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία.
 
2) Διαθέτει  την πίστωση  196.800,00  ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  20.6641  του 
προϋπολογισμού του έτους 2011. 

3) Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό.

4) Καθορίζει τους παρακάτω  όρους διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
προμήθειας καυσίμων Δήμου Κεφαλλονιάς όπως παρακάτω:
     
    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κεφαλονιάς έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις: 
 1) Toυ Νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ/Α/19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα»
 2)  Της  υπ΄αριθμ.  11389/1993  υπουργικής  απόφασης  περί  «ενιαίου  κανονισμού 
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» [ΕΚΠΟΤΑ] όπως ισχύουν σήμερα
 3)Toυ  άρθρου  209  παράγραφος  1  του  Νόμου  3463/2006  «Κώδικας  Δήμων  και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄)   
 4) Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου  Κεφαλονιάς σε Καύσιμα και λιπαντικά 
αυτοκινήτων :    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
    Ανοικτό διαγωνισμό,   με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο τελικής   
επιλογής του προμηθευτή μόνο  τη χαμηλότερη τιμή (άρθρο 20 παράγραφος α)  του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
Ο Προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι  196.800 ,00 
ευρώ και για χρονικό διάστημα έξη μηνών  (6) μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα δίμηνης παράτασης της σύμβασης, μετά 
από σχετική απόφαση της προϊσταμένης αρχής, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί και 
να αποδεχθεί ο Ανάδοχος.      
 1.  Η  λήψη  των  προσφορών  και  ο  έλεγχος  των  δικαιολογητικών για  την 
νομιμότητα της συμμετοχής θα γίνει από την αρμόδια  επιτροπή διαγωνισμού που θα 
συσταθεί αρμοδίως. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ……… …………    2011 ημέρα ……………….
Στα γραφεία του Δήμου Κεφαλονιάς . 



 Αρχή διαγωνισμού 9,30 πμ. Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται ως τις 10πμ εκτός 
εάν η παράδοση των προσφορών συνεχισθεί χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 
Στην περίπτωση αυτή η λήξη προθεσμίας γίνεται  από τον πρόεδρο της επιτροπής 
όταν παραδοθούν όλες οι προσφορές. 
Δικαιούνται να παρίστανται οι συμμετέχοντες με προσφορές ή νόμιμοι εκπρόσωποι 
τους,  προσκομίζοντας  σχετική  βεβαίωση  εκπροσώπησης.  Η  αποσφράγιση  των 
οικονομικών  προσφορών  θα  γίνει  από  την   αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  των 
προσφορών.

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος  
α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα
β) Συνετισμοί
γ) Ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για μία μόνο 
γεωγραφική ενότητα ή στο σύνολο των Δημοτικών ενοτήτων . Εάν συμμετέχει στο 
σύνολο είναι υποχρεωμένος να έχει συνεργαζόμενα  πρατήρια. 
  Ο  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  εκτελέσει  την  προμήθεια  από  έναν  μόνο 
προμηθευτεί ή από διάφορους προμηθευτές.   
3.  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι  συμμετέχοντες  στον 
διαγωνισμό είναι:
Α. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
-  Εγγυητική  συμμετοχής ίση  με  το  5%  επί  του  ποσού  του  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  (ήτοι  9840  €)  σύμφωνα  με  το 
άρθρο 26 παράγραφος 1 της υπ΄αριθμ. 11389/1993 υπουργικής απόφασης ΕΚΠΟΤΑ 
και εκδίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΕΜΕΔΕ συντεταγμένης με τον τύπο 
που ισχύει για το Δημόσιο.  Η Εγγύηση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τρεις 
μήνες  μετά την λήξη της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 
-  Αποσπάσμα Ποινικού Μητρώου όπου θα φαίνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα  σχετικό   με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του  δραστηριότητας  ή 
ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας  διοικητικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, 
έκδοσης τελευταίου τριμήνου  ( δεν το καταθέτουν τα νομικά πρόσωπα) 
-  Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής από  τα  οποία  να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση (έκδοση τελευταίου εξαμήνου)    
-  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,  ισχύουν  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του 
διαγωνισμού. ( Ασφαλιστική Ενημερότητα)
-  Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ( έκδοσης το πολύ έξι μήνες πριν την 
διενέργεια του διαγωνισμού) 
-  Υπεύθυνη  δήλωση σύμφωνα  με  την  οποία  ο  συμμετέχων  θα  δηλώνει  ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης  ,   
καθώς και ότι, ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι ο ζητούμενος κάθε φορά από 
το Δήμο και στην ώρα που αυτός ορίζει.
-  Υπεύθυνη  δήλωση σύμφωνα  με  την  οποία  ο  συμμετέχων  θα  δηλώνει  ότι  σε 
περίπτωση έλλειψης του είδους θα ενημερώνει άμεσα τις υπηρεσίες του Δήμου και 
θα  προσκομίσει  σχετική  βεβαίωση  από  το  Τμήμα  Προστασίας  του  Καταναλωτή 



(εφόσον υπάρχει στο νομό) και την Διεύθυνση εμπορίου, ώστε να μη φέρει ευθύνη 
από τη μη προσκόμιση του. Οι ενώσεις των προμηθευτών καταθέτουν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή  της  ένωσης.  Οι  συνεταιρισμοί,  όλα  τα 
παραπάνω δικαιολογητικά  και βεβαίωση της εποπτεύουσας Αρχής ότι λειτουργούν 
νόμιμα. 

Σε περίπτωση που οι προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπο υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις,  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από  υπεύθυνη  δήλωση  του 
προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή  άλλης  διοικητικής  αρχής  ή 
συμβολαιογράφου.
- Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα 
(εκτός του 10). 
 4. Ορίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της συμβατικής αξίας της 
προμήθειας (σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ).
5.  Όσοι  επιθυμούν   να  λάβουν  μέρος  στον  ανοικτό  διαγωνισμό, πρέπει  να 
καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στη  προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική 
διακήρυξη ή πρόσκληση. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία 
που  Διενεργεί  τον  διαγωνισμό.  Εάν  από  την  διακήρυξη  ή  την  πρόσκληση 
προβλέπεται  ότι  μαζί  με  την  προσφορά  πρέπει  να  κατατεθούν  και  δείγματα  του 
υλικού,  αυτά  κατατίθενται  πριν  από  τον  διαγωνισμό  στην  υπηρεσία,  η  σχετική 
απόδειξη  υποβάλλεται  μαζί  με  την  προσφορά    Οι  προσφορές  μπορεί  να 
αποστέλλονται  στην  υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και  παραλαμβάνονται  με 
απόδειξη,  με  την  απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  ότι  αυτές  θα  περιέρχονται  στην 
υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις 
περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του 
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  παραπάνω,  υπό  την  Προϋπόθεση  όμως  ότι  τούτο  θα 
περιέλθει στην υπηρεσία μέχρι τέσσερις(4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα 
στο  φάκελο  προσφοράς  με  τα  τεχνικά  στοιχεία.  Στις  περιπτώσεις  που  οι 
υποβαλλόμενες  ή  οι  ταχυδρομικά  αποστελλόμενες  προσφορές  δεν  πληρούν  τα 
οριζόμενα  από  τις  διατάξεις  των  προηγουμένων  παραγράφων  του  παρόντος   δεν 
λαμβάνονται  υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται  στην υπηρεσία με οποιοδήποτε 
τρόπο  πριν  από  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά 
παραδίδονται  στα  αρμόδια  όργανα  που  παραλαμβάνουν  τις  προσφορές  προ  της 
εκπνοής  της  προθεσμίας   που  καθορίζεται  από  τη  διακήρυξη  ή  την  πρόσκληση, 
προκειμένου  να  αποσφραγισθούν  μαζί  με  τις  άλλες  που  κατατέθηκαν  με  την 
προαναφερόμενη  διαδικασία.  Επιστρέφονται,  χωρίς  να  αποσφραγισθούν  οι 
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, 
εκπρόθεσμα.  Στον φάκελο κάθε  προσφοράς πρέπει  να αναγράφονται  ευκρινώς:  Η 
λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  με  κεφαλαία  γράμματα.   Ο   πλήρης  τίτλος   της  αρμόδιας 
υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία 
διενέργειας  του  διαγωνισμού.     Τα  στοιχεία  του  αποστολέα.     Κατά  την 
αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο 
και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των 
διαγωνιζομένων  ή  των  προσφορών  τους  προς  τους  όρους  της  
διακήρυξης.  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  παραπάνω.  Προσφορές  που  υποβάλλονται  ανοικτές,  δεν  γίνονται 



αποδεκτές.  Μέσα στο  φάκελο  προσφοράς τοποθετούνται  όλα τα  σχετικά  με  την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Σε περίπτωση που διαγωνισμός γίνεται με 
κριτήριο  τη χαμηλότερη μόνο τιμή  (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)  στον κυρίως 
φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά,  η  εγγύηση 
συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα  οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  μέσα  στον  κυρίως 
φάκελο,  με  την  ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ".  
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  μονογραφεί  και  σφραγίζει  
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν  ασαφή κατά  την κρίση του οργάνου  αξιολόγησης  των Προσφορών.  Ο 
προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτος 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 δικαιολογηθούν. 
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.  Διευκρινίσεις  δίνονται  από τον προσφέροντα μόνο 
όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από 
έγγραφο  της  υπηρεσίας.  Από  τις  διευκρινίσεις  που  δίνονται  σύμφωνα  με  τα 
παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  εκείνες  που  αναφέρονται  τα  σημεία  που 
ζητήθηκαν.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα  (60) ημερολογιακές ημέρες από 
την επόμενη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού, της δε εγγύησης συμμετοχής 
Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.
Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη (άρθρο 13 ΕΚΠΟΤΑ)
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 8. Οι τεχνικές προδιαγραφές  των ειδών θα είναι:                                      
-   Η  ποιότητα  τους  θα  είναι  όμοια  με  αυτής  του  Κρατικού  Διυλιστηρίου 
Ασπροπύργου. 
-   Απαγορεύεται  η  προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  για  πετρέλαιο  κίνησης   ή 
λειτουργίας  μηχανήματος.
-  Η νόθευση, διάθεση, μεταφορά ή χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης για άλλες 
εκτός από τη θέρμανση χρήσεις τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 35 
του Ν. 2093/1992.
 - Τα  προσφερόμενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας. - Σε περίπτωση που η αρμόδια 
επιτροπή,  παραλάβει  το  καύσιμο  και  κρίνει  αναγκαία  την  διενέργεια  ποιοτικού 
ελέγχου (δειγματοληψία) τα δείγματα θα αποστέλλονται αποκλειστικά για εξέταση, 
ανάλυση και γνωμάτευση στα αρμόδια πρατήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους 
του οποίου η γνωμάτευση είναι υποχρεωτική για τους συμβαλλόμενους. 
Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν 
τελικά την παρούσα προμήθεια για κάθε ενότητα, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη 
της κάθε σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση 
της προσφοράς των προμηθευτών θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 



κάθε  αντίστοιχη  σύμβαση  για  την  παρούσα  προμήθεια,  δηλαδή  μέχρι  την 
πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με 
ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

Οποιαδήποτε  αλλαγή  τους  από  την  πλευρά  του  προμηθευτή  θα  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης
Σημειώνεται  εδώ  ότι  σε  κάθε  υποψήφιο  προμηθευτή  θα  διατίθεται  έντυπο 
προϋπολογισμού  προσφοράς,  το  οποίο  ο  υποψήφιος  προμηθευτής  θα  μπορεί 
προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της 
οικονομικής προσφοράς του.
 9.  Στην τεχνική προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο τόπος προέλευσης καταγωγής 
ή κατασκευής του κάθε προσφερομένου είδους καθώς και του εργοστασίου. Σχετικά 
ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  18  του  ΕΚΠΟΤΑ.   Επίσης   να  αναφέρονται 
αναλυτικά οι έλεγχοι στους οποίους υπόκεινται τα προσφέροντα είδη προκειμένου να 
εγκριθεί η καταλληλότητα τους. 
10.  Στα  είδη  που  απαιτείται  κατάθεση  δειγμάτων ,  ισχύουν  οι  διατάξεις  του 
άρθρου 38 του ΕΚΠΟΤΑ.
11.  Οι γενικοί όροι κατάθεσης της προσφοράς  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος 
της διακήρυξης αυτής  και  είναι: 
-   Υπεύθυνη  δήλωση  σύμφωνα  με  την  οποία  ο  συμμετέχων  θα  δηλώνει  ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτος τους όρους της παρούσας διακήρυξης  καθώς 
και ότι ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι ο ζητούμενος κάθε φορά από την 
αρμόδια υπηρεσία και στην ώρα που αυτή ορίζει.
-   Υπεύθυνη  δήλωση  σύμφωνα  με  την  οποία  ο  συμμετέχων  θα  δηλώνει  ότι  σε 
περίπτωση έλλειψης του είδους θα ενημερώνει άμεσα τις υπηρεσίες του Δήμου και 
των  ΝΠΔΔ  και  θα  προσκομίζει  σχετική  βεβαίωση  από  το  τμήμα  Προστασίας 
Καταναλωτή (εφόσον υπάρχει στο νομό) και τη Διεύθυνση Εμπορίου, ώστε να μην 
φέρει ευθύνη από την μη προσκόμιση του.   
-  Η τιμή προσφοράς θα είναι με ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης 
κάθε  φορά  μέσης  λιανικής  ή  χονδρικής  πώλησης  των  καυσίμων  την  ημέρα  της 
παράδοσης τους.
-   Τα  δικαιολογητικά  και  η  εγγυητική  επιστολή,  τοποθετούνται  σε  κλειστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη  «δικαιολογητικά ανοικτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια καυσίμων Δήμου Κεφαλονιάς». Η οικονομική προσφορά, τοποθετείται σε 
κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την αντίστοιχη ένδειξη. Και οι δύο αυτοί φάκελοι, 
τοποθετούνται  σε  κλειστό σφραγισμένο  φάκελο με  την  ένδειξη  «Διαγωνισμός 
Δήμου Κεφαλονιάς» και απευθύνονται προς την Οικονομική Επιτροπή.  
12. Τόπος παράδοσης των καυσίμων ορίζεται:
-   Για  το  πετρέλαιο  θέρμανσης  και  κίνησης η  Κάθε  Δημοτική  Ενότητα,  στους 
ειδικούς χώρους αποθήκευσης πετρελαίου ή αν δεν υπάρχουν χώροι αποθήκευσης ή 
δεν επαρκούν τότε η προμήθεια θα γίνεται σε  τακτά διαστήματα ανάλογα με τις 
ανάγκες  από το πρατήριο του Αναδόχου.-  
13. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης 
του άρθρου 46 , του άρθρου 20 παράγραφος α
14.  Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει  την μικρότερη 
τιμή. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή διενεργείται  κλήρωση 
μεταξύ τους.



15.  Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του αποτελέσματος  του διαγωνισμού , 
ανάδειξη του μειοδότη  καθώς και για την ανακοίνωση κατακύρωσης του μειοδότη 
είναι η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς (άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ).  

16. Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί εντός δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω 
ανακοίνωση, προσκομίζοντας  και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της  σύμβασης  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  10%  της  συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Περί εγγυήσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
25 για τις συμβάσεις και του άρθρου 26 παράγραφος 2 για την εγγύηση.
17.Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνει με την κατάθεση 
του  τιμολογίου  στην  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου,  με  το  τακτικό  χρηματικό 
ένταλμα  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  βάσει  των 
απαιτούμενων για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικών. 
Για τις  νόμιμες κρατήσεις  και  το φόρο εισοδήματος ισχύουν τα νόμιμα.  
18.  Εάν  ο  προμηθευτής στον  οποίο  έγινε  η  ανακοίνωση  δεν  προσέλθει να 
υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του
και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτή,  με  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δόθηκε (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ)
19.  Για   τις  διοικητικές  προσφυγές ισχύουν  οι  διατάξεις  του   άρθρου  15  του 
ΕΚΠΟΤΑ         
20. Τα έξοδα της Δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατοχυρώθηκε 
οριστικά ο διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ και  την 11/2010 
απόφαση και αριθμ. πρωτ. 27754/28-06-2010του Υπουργείου Αποκεντρώσεις και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης    

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                                               Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                       
                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 

Α/Δήμαρχος Οικονομικών.



     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

         Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου 
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πληρ. :  Αγγελική Πεφάνη
Τηλέφωνο     : 26713 60153

                       Αργοστόλι  25/06/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ. 26975

       

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 97ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 97 ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
    ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς 
                                                                                                          Α.Πεφάνη
2. Τεχνική Υπηρεσία                                                                       



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  23    Ιουνίου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  97/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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