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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός  Φεβρουαρίου του έτους 
2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 33/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 11-02-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33/2013 
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

4/11-02-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε             
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                            
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθ. Πρωτ. 6631/13-3-2013  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση πρακτικών του διαγωνισµού για την προµήθεια λιπαντικών για το έτος 

2013 και ψήφιση σχετικής  πίστωσης 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και 

ώρα 12:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3652/07-02-2013 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε 

σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

2) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος   

3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

4) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος   

5) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος Αναπληρ/κό µέλος   

           

  Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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-------------------------------------- 

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου  Καρδίτσας µετά από διαλογική συζήτηση σχετικά µε    
έγκριση πρακτικών του διαγωνισµού για την προµήθεια λιπαντικών για το έτος 2013 και 
ψήφιση της σχετικής  πίστωσης  και αφού έλαβε υπόψη:  

 
1. Την υπ’ αριθ. 6/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Καρδίτσας που 
έχει νοµιµοποιηθεί µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 282/20218/7-2-2013 απόφαση της Γ.Γ 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  µε την οποία έχει ψηφιστεί ο 
προϋπολογισµός του ∆ήµου οικ. έτους 2013 στον οποίο υπάρχουν εγγεγραµµένες οι 
παρακάτω πιστώσεις στους παρακάτω κωδικούς:  
ΚΑ 20-6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων – λιπαντικών» πίστωση 10.000,00 € 
ΚΑ 30-6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων – λιπαντικών» πίστωση 27.000,00 € 
ΚΑ 35-6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων – λιπαντικών» πίστωση 3.000,00 € 
 
2.Την εισήγηση του αν. Προϊσταµένου του τµήµατος Προµηθειών κ. Ιωάννη Κατσαούνου, 
ο οποίος, αφού έθεσε υπόψη της επιτροπής  
•Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων» Τις τεχνικές  
προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ – 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ  ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2013».   
•Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π. 0.Τ.Α.). 
•Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων». 
•Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2013.  
•Την υπ’ αριθ. 459/2012 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσης 
της προµήθειας & την 488/2012 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδ. προϋπολογισµός και καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού. 
Ανέφερε τα εξής :  
 
Πρόκειται για την  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ 
ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ)   ΕΤΟΥΣ 2013» ενδεικτικού προϋπολογισµού 39.999,99€. 

 
Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισµού 
προβαίνει στην ακόλουθη γνωµοδότηση για την κατακύρωση του διαγωνισµού:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ)   ΕΤΟΥΣ 2013» ενδεικτικού προϋπολογισµού     39.999,06     €. 

 
Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό  ΕΝΑΣ (1) προµηθευτής: η εταιρεία  
 
ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ  αρ.πρωτ  29668/2013                   AΦΜ  094524839 
 

Ο προµηθευτής  έγινε δεκτός   ως προς τα δικαιολογητικά, την τεχνική και την 
οικονοµική προσφορά του .  

Στο διαγωνισµό δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις. 
Το πρακτικό της δηµοπρασίας ανακοινώθηκε και επίσηµα την 27/12/2012 
Σε ότι αφορά την τεχνική προσφορά του,  η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι τα 

προσφερόµενα από τον  προµηθευτή  είδη καλύπτουν τις προδιαγραφές που είχε θέσει η 
υπηρεσία.  

Σε ότι αφορά την οικονοµική του  προσφορά µε το πρακτικό που συντάχθηκε στις 
27/12/2012, έγινε  η ακόλουθη αξιολόγηση ανά είδος από την αρµόδια επιτροπή του 
δήµου:  
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  ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ. ΠΟΣ. 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

% ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΤΙΜΗ  
ΠΟΥ  
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΥΝΟΛΑ 

1 

Λιπαντικά 
πετρελαιοκινητήρα SAE 
20W-50 205 Lt 2.496 3,96 € 39 1,5444 € 2,4156 € 6.029,3376 € 

2 
Λιπαντικά υδραυλικών Νο 
68 205Lt 2.496 2,71 € 37 1,0027 € 1,7073 € 4.261,4208 € 

3 Λιπαντικά ταχ.-τιµ. ATF 20Lt 416 4,10 € 30 1,2300 € 2,8700 € 1.193,9200 € 

4 Βαλβολίνη 80W-90W 20Lt 416 3,77 € 38 1,4326 € 2,3374 € 972,3584 € 

5 Γράσο  λίπανσης 180Lt 180 5,30 € 47 2,4910 € 2,8090 € 505,6200 € 

6 

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρα 
Ντέλβακ 10W-40 20Lt 1.040 6,50 € 26 1,6900 € 4,8100 € 5.002,4000 € 

7 Αντιπηκτικό 20Lt 208 4,19 € 39 1,6341 € 2,5559 € 531,6272 € 

8 Λάδι  SAE 30W  205Lt 416 5,80 € 58 3,3640 € 2,4360 € 1.013,3760 € 

9 
Λάδι 10W  για χρήση 
µετάδοσης κίνησης 205Lt 208 5,00 € 50 2,5000 € 2,5000 € 520,0000 € 

10 Λάδι 2t mix 20Lt 60 6,65 € 71 4,7215 € 1,9285 € 115,7100 € 

11 Adblue 10Lt 100 1,00 € 5 0,0500 € 0,9500 € 95,0000 € 

12 Λάδι HP 46 20Lt 20 3,00 € 35 1,0500 € 1,9500 € 39,0000 € 

              ΣΥΝΟΛΟ 20.279,7700 € 

              ΦΠΑ 4.664,3471 € 

              ΤΕΛΙΚΟ 24.944,1171 € 

 

η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, αφού συνεκτίµησε όλα τα ως άνω 
πρόσφορα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και επιπλέον: 

• συνεκτίµησε τις υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς, και ειδικότερα τη 
διαπιστωθείσα στην περιοχή παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος των 
προµηθευτών για συµµετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες µε το ως άνω 
αντικείµενο που προκηρύσσουν οι ∆ήµοι,  

• την επικρατούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία  
• τις ανάγκες του φορέα  για την παροχή των συγκεκριµένων υπό προµήθεια 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
• τη γνώµη του µηχανικού της υπηρεσίας αµαξοστάσιου Κλειδωνά Γεωργίου, 

για την καταλληλότητα των προσφεροµένων αγαθών, όπως αυτή 
διατυπώθηκε στις  συνεδριάσεις  27/12/13  &  31/12/13  

 
Γνωµοδοτεί προς  τη Οικονοµική Επιτροπή να αναθέσει την προµήθεια στον παραπάνω 
προµηθευτή ανά είδος, µε βάση τις προσφερόµενες τιµές, όπως αναφέρεται στον 
παραπάνω πίνακα που συνοδεύει το πρακτικό της δηµοπρασίας και να ψηφίσει τις 
αντίστοιχες πιστώσεις συνολικού ύψους 24.944,1171€  σε βάρος του προϋπολογισµού 
του έτους 2013 ως ακολούθως: 

 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ανάδοχος  

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΩ∆ΙΚΩΝ 

1 20-6641.0002 
ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ         
AΦΜ  094524839 

5.428,2754 € 
 

2 30-6641.0002 
ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ         
AΦΜ  094524839 

16.845,0333 € 
 

3 35-6641.0002 
ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ         
AΦΜ  094524839 

2.670,8085 € 
 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.944,1171 € 
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3. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης υπ'αριθµ. 319/2-1-2013, ποσού 10.000,00 €, 
334/2-1-2013 ποσού 27.000,00 € και 340/2-1-2013 ποσού 3.000,00 € 
 
4.Την  περ. δ   της   παρ. 1 του  άρθρου 72 του ν. 3852/10 σύµφωνα µε την οποία η  
οικονοµική επιτροπή    αποφασίζει για   την   έγκριση των δαπανών και  τη διάθεση των 
πιστώσεων   του  προϋπολογισµού,  εκτός από   εκείνες    που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο. 
 

Η Οικονοµική  Επιτροπή,  αφού άκουσε  τον εισηγητή  κ. Κατσαούνο Ιωάννη έλαβε 
υπόψη τα πρακτικά της δηµοπρασίας, την γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, 
όπως αποτυπώνεται στα πρακτικά Ν1 στις 27/12/13  & Ν1 31/12/13 την   προσφορά  
του προµηθευτή και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, τις αναφερόµενες 
διατάξεις και τα υπηρεσιακά έγγραφα που συνοδεύουν το διαγωνισµό.   
                                               
 

  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

                      

1.  Εγκρίνει τα πρακτικά του ανοιχτού διαγωνισµού ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΑΦΟΡΑ 
ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ λιπαντικών) ΕΤΟΥΣ 2013 του ∆ήµου Καρδίτσας,  κατακυρώνει το 
αποτέλεσµα του και αναθέτει την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας στην επιχείρηση: 
 

      ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ  αρ.πρωτ  29668/2013                   AΦΜ  094524839 

 

Ο προµηθευτής θα προσφέρει τα παραπάνω είδη στο δήµο µε τις αντίστοιχες εκπτώσεις 
και τιµές που αναγράφονται στο πρακτικό του διαγωνισµού. 
 
2. Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την 
υπογραφή των συµβάσεων. 
 
3. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ύψους 24.944,1171 € σε βάρος των κωδικών του 
προϋπολογισµού του έτους 2013 ως ακολούθως: 
 

      

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ανάδοχος  

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΩ∆ΙΚΩΝ 

1 20-6641.0002 
ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ         
AΦΜ  094524839 

5.428,2754 € 
 

2 30-6641.0002 
ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ         
AΦΜ  094524839 

16.845,0333 € 
 

3 35-6641.0002 
ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ         
AΦΜ  094524839 

2.670,8085 € 
 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
24.944,1171 € 
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 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
33/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
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