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ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου

Στην Ελαφόνησο σήμερα την 22 η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2013 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00΄ η 

Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από 

τη με αριθμό 108/18-1-2013 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύ-

τηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους 

που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα 7 μέλη 

της Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       ΛΙΑΡΟΥ -ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

2.ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

4.ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5.ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο 

θέμα είπε ότι:

Αριθ. Απόφ.7/2013 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ , ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ- N.3463/06, 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 αυ-

τές 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)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον 

πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται με απόφαση της δη-
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μαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου με βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφερομένη στη 

παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νομιμότητας από το νομάρχη σύμ-

φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της 

διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις…..»

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τεχνική προ-

διαγραφή του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγρα-

φές των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά 

να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των απαι-

τήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονι -

σμού. 3.Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνι-

κών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασί-

ας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περι-

πτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συ-

γκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε 

εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υπο-

χρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί  

να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδια-

φερόμενους. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλη 

αρμόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσω-

τερικών της οικείας νομαρχίας, με παραπομπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρμογή των 

αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε περίπτωση αδυναμίας σύνταξης των 

τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία αυτή, ο νομάρχης μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την  

σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του δημοσίου τομέα που εδρεύ-

ουν στο νομό. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμ-

βούλιο. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού εγκρίνο-

νται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. Πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού απαιτεί-

ται προηγουμένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές….»

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ: «5.Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του 

ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.»

Ο δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης , βενζίνη αμόλυβδη) της 

οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 Ευρώ. Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 11389/8-3-1993).

Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2013 και στους Κ.Α. 10.6641 και 20.6641 προ-
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βλέπεται πίστωση ύψους 7.000,00 € και 10.000,00 € αντίστοιχα για προμήθεια καυσίμων 

Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και να κα-

θορίσουν τον τρόπο εκτέλεσης και του όρους του διαγωνισμού αυτού για την έγκριση των τεχνικών προδια-

γραφών και τους όρους του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1, άρθρο 4 παρ.4 και άρθρο 

23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, της ανωτέρω προμήθειας. 

Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1) το άρθρο 4 του 2286/95

2) τα άρθρα 3, 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ

3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια υγρών καυσί-

μων για τις ανάγκες Δήμου Ελαφονήσου :

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛ.ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΟ 10.487 13.088,14

2 ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΛΙΤΡΟ 500 733,00

ΣΥΝΟΛΟ 13.821,14

ΦΠΑ 23% 3178,86

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

17.000,00

2) Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων προϋπολογισμού 17.000 € (με ΦΠΑ) για τις 
ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Ελαφονήσου με πρόχειρο διαγωνισμό και ορίζει ότι η επιτροπή που ορί-
στηκε με την 6./2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ισχύει και για την διενέργεια του διαγωνισμού και 
αξιολόγησης της και της προμήθειας αυτής .

3) Καθορίζει τους εξής όρους του πρόχειρου διαγωνισμού:

ΆΡΘΡΟ 1

Τη  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  με  σφραγισμένες  προσφορές  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ 
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ΚΑΥΣΙΜΩΝ πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου Ελαφονήσου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες 

στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κεί-

μενη νομοθεσία.

των παρακάτω αγαθών:

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο κίνησης  10487 13088,14€

2 Βενζίνη Aμόλυβδη  500 733,00€

ΣΥΝΟΛΟ  13821,14

ΦΠΑ 23%  3178,86 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  17.000,00 €

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 17.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) για διάστημα 
ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πετρέλαιο κίνησης 13.088,14 €

2 Βενζίνη Aμόλυβδη 733,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 13.821,14 €

ΦΠΑ 23% 3178,86 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.000,00 €

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 17.000,00 ευρώ ( με Φ.Π.Α.) για διάστημα 

ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου 
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του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 3 ο

Τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου ΕΛΑ-

ΦΟΝΗΣΟΥ πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Επίσης 

α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά 

σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Τονίζεται ότι ο Δήμος ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε 

να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο 

του Κράτους.

ΆΡΘΡΟ 4 ο

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ , από την Επιτροπή Διαγωνισμού και 

Εισήγησης για τις Προμήθειες, την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα.  09.30 ως 10.00 π.μ. (Λήξη Απο-

δοχής Προσφορών).

ΆΡΘΡΟ 5 ο

Λήψη πληροφοριών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

στα γραφεία του Δήμου ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: .2734061238.

ΑΡΘΡΟ 6 ο

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται  εντός νησιού ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντο-

λής. Ο Δήμος Ελαφονήσου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
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Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει 

το Δήμο Ελαφονήσου με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. 

ΑΡΘΡΟ 7 ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 

δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των 

ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

ΑΡΘΡΟ 8 ο

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο και 

στην Ελληνική Γλώσσα. 

Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά Δ.νση Ελαφόνησος Λακωνίας 23053 ή με άλλο 

τρόπο) μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Ελαφονήσου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που 

καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με  

την προαναφερόμενη διαδικασία.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη 

όλες οι κρατήσεις (2% υπέρ ΤΑΔΚΥ), καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε δια-

μορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται 

από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
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ΑΡΘΡΟ 9ο

Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι λήξης της σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των  

υπό προμήθεια υλικών σε εύλογο διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Δημοσίευση 

Περίληψη της διακηρύξεως να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του νομού, πέντε του-

λάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του καθώς και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δή-

μου.

Η απόφαση έλαβε α.α.  7/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 1/22 ΙΑ-

ΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                                 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

77

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΩΡ4-ΚΚΛ


