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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
Ταχ. ∆/νση : ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 Τ.Κ. 43100 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφ. στα Τηλ. : 24413-50797-796 
Fax : 24413-50721 
Email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

3544/2015 
 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΥΓΡΩΝ) ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ » 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 614.000,00€ (µε τον Φ.Π.Α.) 
Τόπος διεξαγωγής  
Στη πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου 
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή 
Ενότητα Καρδίτσας για την  
« Προµήθεια καυσίµων (πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη, και πετρελαίου θέρµανσης) 
έτους 2015 για τις ανάγκες του ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, του ∆ΟΠΑΚ, του Κέντρου Γυναικών και 
των σχολικών µονάδων του ∆ήµου (Σχολικής Επιτροπής Α/βάθµιας εκπαίδευσης & Σχολικής 
Επιτροπής Β/βάθµιας εκπαίδευσης), 
και την προµήθεια λιπαντικών για το δήµο Καρδίτσας »µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας,  
συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 614.000,00€ µε ΦΠΑ (499.186,99 € χωρίς ΦΠΑ)» που 
θα διεξαχθεί σύµφωνα µε : 
 
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007. 
2. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 
3. Την υπ' αριθµ. 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ. 185Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 
4. Το Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
6. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις». 
7. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α). 
8. To Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
9. Το Ν. 4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, 
παρ.4β). 
10. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
11. Το N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων Του Π.∆. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 
13. Την µε αριθµό 661/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας 
14. Την µε αριθµό 535/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 
ανοιχτού διαγωνισµού των αναφεροµένων προµηθειών και ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής, 
αξιολόγησης παρακολούθησης αυτού. 
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Κωδικοί CPV που ισχύουν: 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4, 09210000-4 
Η διακήρυξη είναι διαθέσιµη στο site του ∆ήµου www.karditsa-city.gr µε διαδροµή 
Εφηµερίδα Υπηρεσίας -> Προκηρύξεις-διαγωνισµοί και στο www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π∆.60/07 και 
συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/07. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης για την προµήθεια των προϊόντων πετρελαιοειδών που 
περιλαµβάνονται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα (αναλυτικά λόγω πληθώρας στο παράρτηµα Α 
της παρούσας), ως εξής: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. ΑΡ. CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης  09135100-5 332.784,95 279.539,36 64.294,05 343.833,41 

2 Πετρέλαιο κίνησης  09134100-8 172.642,03 177.821,29 40.898,90 218.720,19 

3 Βενζίνη αµόλυβδη  09132100-4 13.948,88 17.436,10 4.010,30 21.446,40 

4 Λιπαντικά  09210000-4   24.390,24 5.609,76 30.000,00 

   ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 499.186,99  114.813,01  614.000,00 

Είναι  
α) το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 
λιανικής πώλησης για την αµόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης (diesel) και το πετρέλαιο 
θέρµανσης, την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτές θα προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 
πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού,  Π. ΕΝ. Καρδίτσας και 
β) το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) για τα λιπαντικά επί της προϋπολογισθείσας 
τιµής της µελέτης της προµήθειας. Η έκπτωση στο µέρος των λιπαντικών θα απευθύνεται σε όλη την 
οµάδα των λιπαντικών ενιαία και όχι ανά είδος.  
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αναθέτουσα Αρχή –Αντικείµενο του διαγωνισµού 
1.01. Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισµού είναι ο ∆ήµος Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας και τα Νοµικά του 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ήµου. 
1.02. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη µειοδότη ή µειοδοτών για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων για την κίνηση και λειτουργία των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων, και γενικά µηχανών, 
πετρελαίου θέρµανσης για την θέρµανση των εγκαταστάσεων και λιπαντικών, µε τους όρους που 
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
1.03. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες. 
Ο ∆ήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν 
προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές, όπως αναφέρεται παραπάνω. 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ορισµοί 
2.01. Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισµοί για τους 
εξής όρους: 
«Αναθέτουσα Αρχή»: ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου 
«Ενδιαφερόµενος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει µέρος στη διαδικασία. 
«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προµηθευτών που υποβάλλει προσφορά.  
«Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού»: Η 
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, γνωµοδότησης κι αξιολόγησης των προσφορών, είναι 
αρµόδια, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την γνωµοδότηση για κάθε σχετικό ζήτηµα 
και για τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, 
καθώς και την εισήγηση-πρόταση προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας, δηλαδή την 
αναθέτουσα αρχή, για την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
συγκεκριµένου διαγωνισµού. 
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«Ανάδοχος ή Προµηθευτής»: ο υποψήφιος στον οποίο θ’ ανατεθεί η προµήθεια, και θ’ 
αποδεικνύεται µε σύµβαση, που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί µε την κάθε αναθέτουσα αρχή 
χωριστά, µετά την νοµιµοποίηση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, 
για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων. 
«Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: η παρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σ’ αυτήν παραρτήµατα, που εκδίδει 
η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο 
συγκεκριµένος διαγωνισµός. 
«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισµού, και η οποία περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά συµµετοχής, την τεχνική προσφορά και την 
οικονοµική προσφορά. 
«Υπεύθυνη ∆ήλωση»: πρόκειται για την Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε 
περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου, υπογράφεται από τον νόµιµο 
εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σ’ αυτή την περίπτωση 
προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σ’ όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη ∆ήλωση, εννοείται πάντοτε, ότι γίνεται µε θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα. 
«Σύµβαση»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύµβαση, νοείται η κάθε επιµέρους 
σύµβαση που θα υπογράψει ο/οι µειοδότης/ες µε τις αναθέτουσες αρχές, για το τµήµα της 
προµήθειας που αντιστοιχεί σε καθεµία απ’ αυτές. 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Αντικείµενο ανάθεσης 
3.01. Αντικείµενο ανάθεσης είναι η προµήθεια υγρών καυσίµων, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης (diesel), 
βενζίνη αµόλυβδη για τα οχήµατα, µηχανηµάτων έργων, και γενικά µηχανών, πετρέλαιο θέρµανσης 
για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Καρδίτσας και των νοµικών προσώπων του 
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου και λιπαντικών για το δήµο Καρδίτσας. 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Προϋπολογισµός προµήθειας 
4.01. Ο συνολικός προϋπολογισµός αυτού του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 614.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
4.02. Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους δεν µπορούν να υπερβούν το ποσό του 
προϋπολογισµού της κάθε οµάδας των παραπάνω προµηθειών. Τέτοιες προσφορές θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
4.03. Η χρηµατοδότηση για την προµήθεια των παραπάνω ειδών θα γίνει από ιδίους πόρους για τον 
∆ήµο Καρδίτσας και τα Νοµικά Πρόσωπά του, και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς αριθµούς 
των προϋπολογισµών έτους 2015 στο σκέλος των εξόδων κάθε φορέα, και συγκεκριµένα ως εξής : 
 
Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιµα ∆ήµου Καρδίτσας θα  βαρύνουν τους Κ.Α.Ε. 
10-6641.0001, 20-6641.0001, 30-6641.0001, 35-6641.0001,  για τα καύσιµα κίνησης (βενζίνη 
αµόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) τους Κ.Α.Ε. 10.6643.0001, 20.6643.0001, 70.05-6643.0001,15-
6643.0001 (για το πετρέλαιο θέρµανσης) του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2015. 
 
2. Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα λιπαντικά έτους 2015  του ∆ήµου Καρδίτσας θα βαρύνουν 
τους Κ.Α.Ε. 20.6641.0002, 30.6641.0002,  του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2015. 
 
3. Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιµα ∆ΟΠΑΚ θα βαρύνουν τους Κ.Α.  15-6641  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 15-6643 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2015. 
 
4. Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιµα των σχολικών µονάδων του δήµου για το 
οικονοµικό έτος 2015 θα βαρύνουν τις δαπάνες για τις αντίστοιχες σχολικές επιτροπές της Α/βάθµιας 
& Β/βάθµιας Εκπαίδευσης για το οικονοµικό έτος 2015.  
 
5. Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιµα του Κέντρου γυναικών Καρδίτσας θα 
βαρύνουν τους Κ.Α. : 64.08.00  για το οικονοµικό έτος 2015. 
 
Η διάθεση των σχετικών πιστώσεων και η ανάληψη των υποχρεώσεων πραγµατοποιούνται µε την 
έναρξη ισχύος του προϋπολογισµού έτους 2015, του ∆ήµου Καρδίτσας και όλων των παραπάνω 
νοµικών προσώπων του. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού 
5.01. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜ∆ΗΣ   
14/03/2015 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/03/2015 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 06/04/2015 ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ & ώρα 15:00 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος - Τρόπος παράδοσης 
6.01. Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά από την ηµέρα της σύµβασης µέχρι και την 31-12-2015 
ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων. Η µεταφορά και η παράδοση 
των υπό προµήθεια υλικών θα γίνεται µε δαπάνη του προµηθευτή και σε χώρο που θα του ζητείται 
κατά περίπτωση από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Καρδίτσας και των φορέων του. 
Συγκεκριµένα: 
Α. Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη αµόλυβδη θα γίνεται περιοδικά, εντός του πρατηρίου υγρών 
καυσίµων του αναδόχου και στις εγκαταστάσεις του δήµου Καρδίτσας και των φορέων του . 
Β. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του ∆ήµου Καρδίτσας, 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του, των Νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και 
των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου, ανάλογα µε τις 
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο ∆ήµος Καρδίτσας και οι φορείς του δεν υποχρεούνται 
να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίµων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
Γ. Η παράδοση των ποσοτήτων των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του 
∆ήµου Καρδίτσας ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής για όλο το έτος 2015. Ο ∆ήµος 
Καρδίτσας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των  λιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. 
 
6.02. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να 
εφοδιάσει το ∆ήµο Καρδίτσας και τους φορείς του  µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων. 
Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης ή βενζίνη αµόλυβδη θα γίνεται από πρατήρια που 
βρίσκονται εντός των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Καρδίτσας. Οι παραγγελίες θα γίνονται µε γραπτή 
παραγγελία από το ∆ήµο Καρδίτσας και τους φορείς του. 
6,03 Ο ανάδοχος οφείλει, χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να 
εφοδιάσει το ∆ήµο Καρδίτσας µε την παραγγελθείσα ποσότητα λιπαντικών. Οι παραγγελίες θα 
γίνονται µε γραπτή παραγγελία από το ∆ήµο Καρδίτσας. 
  
ΑΡΘΡΟ 7ο: Προσφερόµενη τιµή - Ποσοστό έκπτωσης 
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
Για τα υγρά καύσιµα ισχύει το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε 
φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους καυσίµου κατά την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτό θα 
προσδιορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου. 
Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα της κάθε οµάδας υγρών καυσίµων, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης.  
β) το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)  για τα λιπαντικά στο σύνολο της µελέτης. 
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Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες καυσίµων ή 
για όλα τα είδη των λιπαντικών.  
∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων ενός είδους 
υγρών καυσίµων. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν για το σύνολο της ποσότητας 
των καυσίµων που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.  
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι θετικό αλλά και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 
5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014) 
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 
(4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της 
οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή 
προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση 
του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια 
είδος. 
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών χωρίς φπα : 
Πετρελαίου Θέρµανσης : = 0,84 
Πετρελαίου Κίνησης : = 1,03 
Βενζίνη Αµόλυβδη : = 1,25 
Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται 
από τη ∆ιακήρυξη) 3% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 
προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 1,03 - (1,03x 0,03)=0,9991 
 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 
έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος Β΄, σε µορφή pdf. 
Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και 
συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993). 
Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 
χαρακτήρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
8.01. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι νόµιµα ασκούν την εµπορία ή διακίνηση των υπό 
προµήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους στο οποίο 
είναι εγκατεστηµένοι. 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής: 
(Α) Έλληνες Προµηθευτές 
(Β) Αλλοδαποί Προµηθευτές 
(Γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
(∆) Συνεταιρισµοί 
(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
8.02. Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα 
καθοριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
8.03. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. -∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
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Α) Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι 
ως εξής: 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 
µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 
σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και 
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα 
IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε 
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
Β) Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. 
Γ) Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά 
µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει 
στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο :Αποκλεισµός υποψηφίων (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
9.01. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν: 1. Εις 
βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για 
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) 
και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 (Α΄ 305). 
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα, εφόσον υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την προσωπική 
κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει 
τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των 
προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε 
άλλο κράτος µέλος, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Τα 
αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα, 
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 
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2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασής του. 
3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την 
επαγγελµατική διαγωγή του. 
5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή 
σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο 
διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 
6. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού 
δικαίου.  
7. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου. 
8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
9.02. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για 
καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού, για έναν 
µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον 
διαγωνισµό. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου τύπου .pdf σύµφωνα µε το Ν. 
4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
α. Φυσικά πρόσωπα  
10.1 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνη µε τους όρους του άρθρου 12 της 
παρούσης διακήρυξης. 
10.2 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. 
10.3 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. 
10.4 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. Το 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θ’ αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιοδήποτε 
σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που 
είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης κι όχι µόνο τους 
ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 & 4 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
10.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 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. 
10.6  Άδεια λιανικής εµπορίας πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων σύµφωνα µε το Ν. 3054/2002. 
β. Αλλοδαποί 
I. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνη µε τους όρους του άρθρου 12 της 
παρούσης διακήρυξης. 
II. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
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δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
III. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3 & 4 του εδαφίου α του παρόντος. 
IV. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
 
γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού Μητρώου ή 
του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. Όταν στο διαγωνισµό συµµετέχουν νοµικά πρόσωπα, 
υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού ποινικού µητρώου έχουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι της 
εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν. 
 
Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε 
αυτές προσωπικό. 
Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν 
πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 
προσωπικό. 
 
δ. Συνεταιρισµοί 
I. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνη µε τους όρους του άρθρου 23 της 
παρούσης διακήρυξης. 
II. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
III. 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. 
IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 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. 
 
ε. Ενώσεις προµηθευτών 
I. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση. 
II. 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 την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Σηµειώνεται επίσης ότι : 
• 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 ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
 
• Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβληθούν µαζί 
µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στο ∆ήµο Καρδίτσας και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. 
• Εφόσον οι προµηθευτές, λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, πρέπει να 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της 
υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 
• Αν τα παραπάνω καθοριζόµενα έγγραφα και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται 
ελλιπής και δε λαµβάνεται υπόψη. Κρίνεται δε ως απαράδεκτη και επιστρέφονται στο διαγωνιζόµενο 
όλοι οι σφραγισµένοι φάκελοι και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µε τα 
δικαιολογητικά, τις προσφορές τους, τις παρακάτω δηλώσεις : 
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10.7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των τοπικών 
συνθηκών. 
10.8 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προµηθευτή για το χρόνο παράδοσης των υπό 
προµήθεια ειδών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος. 
10.09 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
10.10 Μαζί µε τα προαναφερόµενα στο 10.09 χρειάζεται να προσκοµίζονται τα απαραίτητα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 
10.11 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να αναγράφεται ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε 
πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
10.12 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους  από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, 
των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό 
παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους  δραστηριότητας, καθώς και ότι η επιχείρηση 
τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών.  
10.13  Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους . 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισµό, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα 
δικαιολογητικά). 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς. 
Ο χρήστης − οικονοµικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) σε προθεσµία 
που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών. 
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
• Όταν ο υποψήφιος προµηθευτής είναι νοµικό πρόσωπο (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και ο 
υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει 
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 
• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 
(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό 
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ.τ.λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις 
σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 
 
∆ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί µε την 
προσφορά τους 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 10.1 
Απόσπασµα ποινικού µητρώου. 10.2 
Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής.10.3 
Ασφαλιστικές ενηµερότητες .10.4 
Φορολογική ενηµερότητα. 10.4 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο. 10.5 
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Άδεια λιανικής εµπορίας πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων. 10.6 
 
∆ήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών συνθηκών.10.7 
∆ήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης. 10.8 
Βεβαίωση εκπροσώπησης. 10.09 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 10.10 
∆ήλωση του Ν.1599/86  για ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και 
ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.10.11 
∆ήλωση του Ν.1599/86 για το ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους  από διαγωνισµούς του 
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και δεν έχουν υποπέσει σε 
σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους  δραστηριότητας, καθώς και ότι η 
επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 10.12 
∆ήλωση του Ν.1599/86  για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. 10.13  
 
∆ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Νοµ. Πρόσωπα µε την 
προσφορά τους  
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 10.1 
Απόσπασµα ποινικού µητρώου. 10.2 (για τους διοικούντες, όπως αναφέρεται πιο πάνω εδ. γ)  
Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 10.3 
Ασφαλιστικές ενηµερότητες. 10.4 
Φορολογική ενηµερότητα. 10.4 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο. 10.5 
Άδεια λιανικής εµπορίας πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων. 10.6 
∆ήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών συνθηκών. 10.7 
∆ήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης. 10.8 
Βεβαίωση εκπροσώπησης. 10.09 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 10.10 
∆ήλωση του Ν.1599/86  για ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και 
ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.10.11 
∆ήλωση του Ν.1599/86 για το ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους  από διαγωνισµούς του 
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και δεν έχουν υποπέσει σε 
σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους  δραστηριότητας, καθώς και ότι η 
επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 10.12 
∆ήλωση του Ν.1599/86  για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. 10.13  
 
∆ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισµοί µε την προσφορά τους 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 10.1 
Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 10.3 
Ασφαλιστικές ενηµερότητες. 10.4 
Φορολογική ενηµερότητα. 10.4 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο. 10.5 
Άδεια λιανικής εµπορίας πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων. 10.6 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο  συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. δ ιι 
∆ήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών συνθηκών.  10.7 
∆ήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης. 10.8 
Βεβαίωση εκπροσώπησης. 10.09 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 10.10 
∆ήλωση του Ν.1599/86  για ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και 
ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.10.11 
∆ήλωση του Ν.1599/86 για το ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους  από διαγωνισµούς του 
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και δεν έχουν υποπέσει σε 
σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους  δραστηριότητας, καθώς και ότι η 
επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 10.12 
∆ήλωση του Ν.1599/86  για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. 10.13  
 
∆ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάθε υποψήφιος προµηθευτής που συµµετέχει σε 
ένωση µε την προσφορά της ένωσης  
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
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Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 10.1 
Απόσπασµα ποινικού µητρώου (όχι για νοµικά πρόσωπα) 10.2 
Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 10.3 
Ασφαλιστικές ενηµερότητες 10.4 
Φορολογική ενηµερότητα 10.4 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 10.5 
Άδεια λιανικής εµπορίας πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων 10.6 
Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ .ε.II ( αφορά το σύνολο της  ένωσης ) 
∆ήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών συνθηκών. 10.7 
∆ήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης 10.8 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 10.09 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 10.10 
∆ήλωση του Ν.1599/86  για ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και 
ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.10,11 
∆ήλωση του Ν.1599/86 για το ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους  από διαγωνισµούς του 
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και δεν έχουν υποπέσει σε 
σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους  δραστηριότητας, καθώς και ότι η 
επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 10.12 
∆ήλωση του Ν.1599/86  για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του 10.13  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : Εγγυήσεις (συµµετοχής - καλής εκτέλεσης) 
Οι παρακάτω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύµφωνα µε το νόµο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
Ως εγγύηση µπορεί να κατατεθεί και γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου 
Καρδίτσας στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. Σε περίπτωση ένωσης 
προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο 
ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 
12.01. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
12.01.01 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 
σε ποσοστό ένα τοις εκατό (2%), επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας 
εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε οµάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος. ∆εν αποκλείεται η 
συµµέτοχη για µέρος του διαγωνισµού. Για το σύνολο του διαγωνισµού η εγγύηση συµµετοχής  είναι 
9.983,74€. Για συµµέτοχη σε συγκεκριµένες  οµάδες των υπό προµήθεια ειδών, θα πρέπει να γίνει ο 
ανάλογος υπολογισµός της εγγυητικής συµµετοχής. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής απευθύνεται 
προς το ∆ήµο Καρδίτσας (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).  
12.01.02 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Σε περίπτωση που η 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη 
της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
12.01.03 Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά στον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
12.01.04 Οι εγγυήσεις συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα : 
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος Καρδίτσας). 
4. Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαίρεσης ή της διζήσεως. 
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9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία 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 ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα 
(1) µήνα. 
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από 
απλό έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 
12.02. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
12.02.01 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής αντικαθίσταται µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία 
αντιστοιχεί σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 σε ποσοστό ένα τοις εκατό (5%), επί της 
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
12.02.02 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης εκδίδεται υπέρ του φορέα (∆ήµος ή 
νοµικό πρόσωπο) µε τον οποίο υπογράφεται η σύµβαση (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του 
Υπουργείου Εσωτερικών) και επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. 
12.02.03 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη –µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη- µέρη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (Α’ 
139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
12.02.04 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, παρέχεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η 
σύµβαση (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών), αφορά τη 
συγκεκριµένη προµήθεια, είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης και πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ' αυτή οτιδήποτε αναφέρεται στο άρθρο 26 
της Απόφασης 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
12.02.05 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται µετά την Οριστική (ποσοτική και ποιοτική) 
παραλαβή των ειδών της προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συµβαλλόµενους. 
Σηµειώνεται επίσης ότι : 
12.02.06 Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
12.02.07 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το 
δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο : Προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η 
διαδικασία του παρόντος διαγωνισµού υπόκειται σε προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και µόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύµβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 14ο : Γλώσσα 
14.01. Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από 
νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις 
θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 
14.02 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί 
ποινή απαράδεκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η 
µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρµόδιο προξενείο, 
είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 
14.03 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των Υπηρεσιών, που εµπλέκονται στην 
ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου 
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του 
µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο : Αντίγραφα-Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται 
όµως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν 
2690/99) την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου. 
2. Απλά (µη επικυρωµένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11 του 
Ν 2690/99, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα, γίνονται δεκτά εάν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των 
στοιχείων τους. 
3. Αντίγραφα επικυρωµένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα ∆ικηγόρων, 
πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσηµο που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. 
4. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύουν οι ειδικές 
για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 
5. Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρµόζεται η Σύµβαση της Χάγης του 1961 
(κυρωθείσα στην Ελλάδα µε το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισηµείωση επί του 
σώµατος του εγγράφου ή σε πρόθεµα. 
6. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφηµερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 
- έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα 
∆ικηγόρων ή  
- έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα 
προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή - 
έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή 
από ορκωτούς µεταφραστές του Ν. 3712/2008. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο : Τεχνική Προσφορά 
16.01. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για 
τη συµµόρφωση ή απόκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η 
σχετική ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, οι επίσηµοι κρατικοί φορείς και τεχνική µελέτη της 
διακήρυξης. 
16.02. Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά η Τεχνική Προσφορά ως εξής: 
Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 
Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο : Οικονοµική Προσφορά 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 
του οικονοµικού φορέα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο : Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση 
18.01. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µια (1) εργάσιµη ηµέρα µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριµένα την 07-04-2015  ηµέρα και 
ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. 
18.02. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
18.03. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο) φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
– Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών 
που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
18.04. ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών 
της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 
τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο : Χρόνος ισχύος προσφορών 
19.01. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό τεσσάρων (4) µηνών 
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
19.02. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
19.03. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από 
την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο τέσσερις (4) µήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός 
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εάν συµφωνεί ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση 
ισχύος της προσφοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο : Ενστάσεις- Προσφυγές 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής 
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραµµένη από τους οικονοµικούς φορείς 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής: 
20.01. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη 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 ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από τη 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, 
µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού 
κατά χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής 
ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά 
τη δηµοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
20.02. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' 
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 τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι 
και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου 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 γνωµοδότησή του στην Οικονοµική Επιτροπή, που 
αποφαίνεται τελικά. 
20.03. Οι παραπάνω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις της που 
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού, ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η 
προσβολή τους στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κατά τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ., όπως αυτός ισχύει σήµερα. 
20.04. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης, δε γίνονται δεκτές. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό 
προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και 
µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005) 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο : Αξιολόγηση προσφορών 
21.01. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές), του οποίου η 
προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους, στις τεχνικές προδιαγραφές και τη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη 
νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης ανά οµάδα ειδών υγρών καυσίµων, 
την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης 
τιµών του Τµήµατος Εµπορίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
Η κατακύρωση της προµήθειας λιπαντικών θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές), του οποίου η 
προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους, στις τεχνικές προδιαγραφές και τη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη 
συνολική τιµή της µελέτης. 
Τα παρακάτω στοιχεία λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών : 
α) Η συµφωνία της προσφοράς µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης. 
β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
γ) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και 
την τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 
21.02. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς έκπτωση και είναι 
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
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21.03. Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) για 
τα υγρά καύσιµα και τα λιπαντικά, η επιτροπή του διαγωνισµού διενεργεί κλήρωση µεταξύ αυτών που 
είχαν ισότιµες προσφορές, παρουσία αυτών. 
21.04. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
21.05. 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 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται 
προσφορές, εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
21.06. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Καρδίτσας, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται 
για έλεγχο νοµιµότητας. 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 
µειοδότης. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης 
22.01. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, 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 είδος. 
ε) Την απόφαση της κατακύρωσης, µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 
τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. 
ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
22.02. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης 
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
22.03. Προθεσµία υπογραφής της σύµβασης: 
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε 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. Στη περίπτωση όµως αυτή, ο χρόνος 
παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται 
από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον, η σύµβαση υπογράφεται πριν από 
τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης 
των προϊόντων υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
22.04. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση, αποστέλλεται 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 Ελλάδος στο Εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής 
παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 
22.05. Πριν από την υπογραφή της σύµβασης, η επιχείρηση στην οποία έγινε η κατακύρωση, 
υποχρεούται να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος της καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν 3310/2005, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν 3414/2005. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από ειδικά εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, και στις 
περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών, όπως προκύπτει από επικυρωµένο αντίγραφο του σχετικού 
πρακτικού του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 3414/2005 
και της κοινής υπουργικής απόφασης 20977/2007. 
22.06. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση 
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του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών Ο.Τ.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ιάρκεια σύµβασης 
23.01. Η σύµβαση της προµήθειας θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της, έως την και την 
εξάντληση των ποσοτήτων του συγκεκριµένου διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση πέραν του 
τριµήνου από τη λήξη του οικ. Έτους 2015. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο : Συµβάσεις 
24.01. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύµβαση, που 
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
Ο µειοδότης (ή οι µειοδότες) υπογράφει επιµέρους συµβάσεις µε το ∆ήµο Καρδίτσας και έκαστο 
Νοµικό Πρόσωπό του για το τµήµα της προµήθειας που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά. 
24.02. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία 
της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης. 
β) Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
γ) Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
δ) το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρθηκε για τα υγρά καύσιµα. 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών. 
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 
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 τµήµατος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρµογή. 
ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
ιγ) Την παραλαβή των ειδών. 
24.03. 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 
την έγκριση για την κατάρτισή της, µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. 
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. 
24.04. 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. 
24.05. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή µέρος αυτής, εάν αυτό που παραδόθηκε σε 
περίπτωση διαιρετού είδους, υπολείπεται µεν της σύµβασης, κατά µέρος που κρίνεται από το 
αρµόδιο όργανο ως ασήµαντο ή ως µη αναγκαίο από την υπηρεσία. 
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος, 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο : Χρόνος- τόπος- τρόπος παράδοσης 
25.01. Ο προµηθευτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή 
προµήθειας σε χρονικό διάστηµα µιας  (1) ηµέρας,  να εφοδιάσει τους αντίστοιχους χώρους των 
φορέων, µε την παραγγελθείσα ποσότητα υγρών καυσίµων. 
Η παράδοση των ποσοτήτων των υγρών καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις 
προκύπτουσες ανάγκες των ανωτέρω φορέων και κατόπιν έγγραφης εντολής από τις επιµέρους 
αρµόδιες υπηρεσίες. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη παράβαση των όρων της 
παρούσας. 
25.02. Ο προµηθευτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή 
προµήθειας σε χρονικό διάστηµα µιας  (1) ηµέρας,  να εφοδιάσει τους αντίστοιχους χώρους του 
δήµου, µε την παραγγελθείσα ποσότητα λιπαντικών. 
Η παράδοση των ποσοτήτων λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες 
ανάγκες του δήµου και κατόπιν έγγραφης εντολής από τις επιµέρους αρµόδιες υπηρεσίες. Υπέρβαση 
του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη παράβαση των όρων της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 26ο : Παραλαβή προϊόντων πετρελαιοειδών 
26.01. Η παραλαβή των αγαθών που προµηθεύτηκε ο κάθε φορέας (ο ∆ήµος και το κάθε νοµικό του 
πρόσωπο) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του 
Υπουργείου Εσωτερικών). 
26.02. Ο κάθε φορέας διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνει σκόπιµο, 
προκειµένου να διαπιστώσει και να εξασφαλίσει την συµφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων 
ειδών µε αυτήν των Ελληνικών και Κοινοτικών ποιοτικών διατάξεων. Η ποιότητα των υγρών 
καυσίµων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, όπως καθορίζονται 
µε αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου, όπως επίσης και των λιπαντικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο : Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 
27.01. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να 
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, µε απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
27.02. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση 
και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α». 
27.03. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση, 
όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε µε ευθύνη του φορέα. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
27.04. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν 
οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο : Εγγυήσεις ποιότητας 
28.01. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα υγρά καύσιµα 
είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήµων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα 
σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. κι ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα 
προορίζει ο ∆ήµος Καρδίτσας και τα Νοµικά του Πρόσωπα. 
28.02 Ο κάθε φορέας διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θ’ ασκήσει, όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ 
αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του κάθε φορέα, κάθε ποσότητα υγρού καυσίµου ή λιπαντικού 
που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 
παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό υγρού καυσίµου 
που πρέπει ν’ αντικατασταθεί, δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. 
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων υγρών καυσίµων κι αποστολής στον 
φορέα των νέων, σ’ αντικατάσταση των ακατάλληλων προϊόντων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
28.03. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου, επήλθε φθορά στο µηχανολογικό 
εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του ∆ήµου Καρδίτσας και των Νοµικών του Προσώπων, ο 
προµηθευτής υποχρεούνται ν’ αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που 
προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 
Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας ή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του κάθε Νοµικού Προσώπου, µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να 
καταβάλει ως αποζηµίωση προς τον δήµο ή το νοµικό πρόσωπο, για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο 
προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µ’όλες τις νόµιµες συνέπειες. 
28.04. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου υγρού 
καυσίµου ή λιπαντικού, κηρύσσεται έκπτωτος, µ’ όλες τις νόµιµες συνέπειες. 
 
ΑΡΘΡΟ 29ο: Τρόπος πληρωµής-απαιτούµενα δικαιολογητικά –Κρατήσεις 
29.01. Η πληρωµή της αξίας των προϊόντων πετρελαιοειδών, θα γίνεται µε εξόφληση όλου του 
ποσού, αµέσως µετά την παραλαβή αυτών, µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής που 
θα συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
29.02. Ο ανάδοχος υπόκειται σ’ όλες τις νόµιµες κρατήσεις βάσει των κείµενων διατάξεων. 
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29.03.  Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από τον κάθε φορέα εξήντα 
(60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης απ’ αυτόν, τότε ο συγκεκριµένος φορέας 
καθίσταται υπερήµερος κι οφείλει τόκους, χωρίς ν’ απαιτείται όχληση από τον προµηθευτή, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Π. ∆/τος 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α). Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί 
να γίνει πριν την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο : Λήψη πληροφοριών 
30.01.Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το ∆ήµο 
Καρδίτσας τηλ 24413-50797  
30.02. Πλήρες τεύχος της διακήρυξης θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καρδίτσας στο 
διαδίκτυο www.karditsa – city  .gr -> εφηµερίδα υπηρεσίας -> διαγωνισµοί-διακηρύξεις και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ www.promitheus.gov.gr. 
30.03. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης, αυτές παρέχονται ως και 
την  ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
 
ΑΡΘΡΟ 31ο : ∆ηµοσίευση-Τοιχοκόλληση 
31.01. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του N. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
31.02. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθµ. 
11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν. 3548/07 σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο 
ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες και σε µια εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα. 
31.03. Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα , µε 
αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 
31.04. Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Καρδίτσας, όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά. 
31.05. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, 
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. (άρθρα 4 
παρ. 3 του ν. 3548/2007). 
 
ΑΡΘΡΟ 32ο: Άλλα θέµατα 
32.01. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του Π. ∆/τος 60/2007, του Ν. 2286/95 και της Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 
(ΕΚΠΟΤΑ), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της διακήρυξης, όπως 
ισχύουν. 
 
ΑΡΘΡΟ 33ο Ειδικοί όροι 
Οι ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν µε ακρίβεια και 
εξαρτώνται από τις ανάγκες των φορέων. 
Η κάθε Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ενεργοποιήσει ξεχωριστά ή από κοινού τις εξής 
διαδικασίες δικαιώµατος προαίρεσης (option): 
α) Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόµενες ποσότητες, πριν από την εξάντληση του 
συµβατικού ποσού, η κάθε Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία 
δικαιώµατος προαίρεσης (option) µονοµερώς για επιπλέον ποσότητες του ζητούµενου είδους, µέχρι 
την εξάντληση του συµβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του 
διαγωνισµού. 
β) Η σύµβαση της προµήθειας καυσίµων δύναται να παραταθεί µέχρι και την εξάντληση των 
ποσοτήτων και σε καµία περίπτωση πέραν του τριµήνου από τη λήξη του οικ. Έτους 2015, µετά από 
κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση αυτή δεν θα εκτείνεται 
πέραν του αναγκαίου χρόνου για την εξάντληση του συµβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την 
προεκτεθείσα διαδικασία του διαγωνισµού.  
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(µαζί µε ΦΠΑ 23%) 
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 
09132100-4 Αµόλυβδη βενζίνη 

 ΧΡΗΣΗ: 2015 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης) ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 219.946,42 € ( µε ΦΠΑ 23%) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια καυσίµων. Η τεχνική έκθεση συντάχτηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
Η προµήθεια καυσίµων θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήµου. 

Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 219.946,42€  Ευρώ µε Φ.Π.Α. 23%, η 
οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του δήµου µε υπάρχουσα 
πίστωση 220.000,00 €. 
Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)  

514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄  2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.  
Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 1) ΑΧΣ 

510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.  
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από δηµόσιο τακτικό 

διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα παράδοσης στo νοµό Καρδίτσας , σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41-45 
της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Καρδίτσα,  16/12/2014 
O δντης Τ.Υ.  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
Τµ.  προµηθειών 

  

Ελευθερίου Βάϊος   
ΤΟΠ. ΜΗΧ. 

Κατσαούνος Γιάννης  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚ.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 219.946,42€ 
(µαζί µε ΦΠΑ 23%) 

 ΧΡΗΣΗ: 2015 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΛΙΤΡΟ 13.010,88 1,25 16.263,60 € 

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 157.820,03 1,03 162.554,63 € 

  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 178.818,23 € 

Φ.Π.Α. 23% 41.128,19 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 219.946,42 € 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Καρδίτσα,  16/12/2014 
O δντης Τ.Υ.  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
Τµ.  προµηθειών 

  

Ελευθερίου Βάϊος   
ΤΟΠ. ΜΗΧ. 

Κατσαούνος Γιάννης  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚ.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

 
 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
09135100-5 Πετρέλαιο θέρµανσης 

 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 95.000,00 € 
(µαζί µε ΦΠΑ 23%) 

 ΧΡΗΣΗ: 2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
95.000,00 € ( µε ΦΠΑ 23%) 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια καυσίµων. Η τεχνική έκθεση συντάχτηκε σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
Η προµήθεια καυσίµων θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήµου. 
Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 95.000,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α. 23%, η 
οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του δήµου. 
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)  
467/2002  ΦΕΚ 1531/2003  τεύχος Β΄  2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3)  ΑΧΣ 291/2003  
ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’. 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από δηµόσιο τακτικό 
διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα παράδοσης στo νοµό Καρδίτσας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41-45 
της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Καρδίτσα,  16/12/2014 
O δντης Τ.Υ.  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
Τµ.  προµηθειών 

  

Ελευθερίου Βάϊος   
ΤΟΠ. ΜΗΧ. 

Κατσαούνος Γιάννης  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚ.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

 
ΕΡΓΟ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  (95.000,00 µαζί µε ΦΠΑ 23%) 

 ΧΡΗΣΗ: 2015 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 95.000,00 Ευρώ µε 

Φ.Π.Α. 23%, η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του 

δήµου για το έτος 2015 

 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ     
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 91.947,3400  0,8400   77.235,77 € 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
77.235,77 € 

Φ.Π.Α. 23% 
17.764,23 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 95.000,00 € 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Καρδίτσα,  16/12/2014 
O δντης Τ.Υ.  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
Τµ.  προµηθειών 

  

Ελευθερίου Βάϊος   
ΤΟΠ. ΜΗΧ. 

Κατσαούνος Γιάννης  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚ.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ , ΤΟ 
∆.Ο.Π.Α.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 
09132100-4 Αµόλυβδη βενζίνη 
09135100-5 Πετρέλαιο θέρµανσης 

 ΣΥΝ. 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

269.053,58€ 
(µαζί µε ΦΠΑ 23%) 

 ΧΡΗΣΗ: 2015 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια καυσίµων. Η τεχνική έκθεση συντάχτηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
Η προµήθεια καυσίµων θα καλύψει τις ανάγκες των νοµικών προσώπων (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ , ΤΟ Κ.Γ. , ΤΟ ∆.Ο.Π.Α.Κ.) του δήµου. 
 Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 269.053,59€  Ευρώ µε Φ.Π.Α. 23%, 
η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό των Νοµικών 
προσώπων (οι σχολικές επιτροπές έχουν ειδικό καθεστώς οικονοµικής διαχείρισης).  Οι ανωτέρω 
ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιµα ∆ΟΠΑΚ θα βαρύνουν τους Κ.Α.  15-6641  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 15-6643 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ 
του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2015. 
Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιµα των σχολικών µονάδων του δήµου για το 
οικονοµικό έτος 2015 θα βαρύνουν τις δαπάνες για τις αντίστοιχες σχολικές επιτροπές της Α/βάθµιας & 

Β/βάθµιας Εκπαίδευσης για το οικονοµικό έτος 2015.  
Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιµα του Κέντρου γυναικών Καρδίτσας θα 
βαρύνουν τους Κ.Α. : 64.08.00  για το οικονοµικό έτος 2015. 
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)  
467/2002  ΦΕΚ 1531/2003  τεύχος Β΄  2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3)  ΑΧΣ 291/2003  
ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.  
Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)  514/2004 
ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄  2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.  
Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 1) ΑΧΣ 
510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.  

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από δηµόσιο τακτικό 
διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα παράδοσης στo νοµό Καρδίτσας , σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41-45 
της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Καρδίτσα,  16/12/2014 
O δντης Τ.Υ.  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
Τµ.  προµηθειών 

  

Ελευθερίου Βάϊος   
ΤΟΠ. ΜΗΧ. 

Κατσαούνος Γιάννης  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚ.  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

 

 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 85.000,0000 0,8400   71.400,00 € 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 71.400,00 € 
Φ.Π.Α. 23% 16.422,00 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 87.822,00 € 

      

  
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ         

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 78.724,0100 0,8400   66.128,17 € 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 66.128,17 € 
Φ.Π.Α. 23% 15.209,47 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 81.337,64 € 

      

      

 ∆ΟΠΑΚ     
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 74.210,0000 0,8400   62.336,4000 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 62.336,4000  
Φ.Π.Α. 23% 14.337,37 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 76.673,77 

      

      

 ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ     
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 2.903,6000 0,8400   2.439,02 € 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.439,02 € 
Φ.Π.Α. 23% 560,98 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00 € 



 26

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ  

 
 ∆ΟΠΑΚ     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΛΙΤΡΟ 938,00 1,25 1.172,50 € 

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 14.822,00 1,03 15.266,66 € 

  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 16.439,16 € 

Φ.Π.Α. 23% 3.781,01 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 20.220,17 € 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Καρδίτσα,  16/12/2014 
O δντης Τ.Υ.  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
Τµ.  προµηθειών 

  

Ελευθερίου Βάϊος   
ΤΟΠ. ΜΗΧ. 

Κατσαούνος Γιάννης  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚ.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ                                                                        ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00€  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                           

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 
 

 Η µελέτη αυτή συντάχθηκε κατόπιν εντολής του κ. ∆ηµάρχου Καρδίτσας, προκειµένου ο 
∆ήµος Καρδίτσας να διενεργήσει διαγωνισµό προµήθειας λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών 
του. 

 
 Η προµήθεια λιπαντικών αφορά τα εξής: 
 

1. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρα SAE 20W-50 για πετρελαιοκίνητα τροχοφόρα του ∆ήµου 
2. Λιπαντικά υδραυλικών Νο 68 για τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου και µηχ/τα έργων  
3. Γράσο  λίπανσης για τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου και µηχ/τα έργων 
4. Βαλβολίνη 80W-90W για τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου και τα µηχ/τα έργων 
5. Λιπαντικό 75W-90 για τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου και µηχ/τα έργων 
6. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα Ντέλβακ 10W-40 για απορριµµατοφόρα. 

7. Αντιπηκτικό για όλα τα οχήµατα του ∆ήµου 

8. Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 2Τ   

9. Λάδι  SAE 30W  

10. Λάδι για  υδραυλικά συστήµατα HP 46 

11. AdBlue τοξικό διάλυµα ουρίας. 

 
Η δαπάνη του έργου θα αντιµετωπισθεί από τα έξοδα του ∆ήµου 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Καρδίτσα, 16/12/2014 
O Αναπληρωτής Προϊστάµενος  ∆/νσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
∆ιαχείρισης και Συντήρησης  Οχηµάτων 

  

Γεώργιος Αγγέλου 
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 

Γεώργιος Μισαηλίδης 
ΤΕ ∆ιοικητικών - Λογιστικών  

 

 

 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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 Άρθρο 1ο (αντικείµενο προµήθειας) 
 Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια διαφόρων τύπων λιπαντικών για τα οχήµατα του 
∆ήµου Καρδίτσας, ενδεικτικού προϋπολογισµού 30.000,00€ 
 Άρθρο 2ο (ισχύουσες διατάξεις) 
 Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
 Άρθρο 3ο (προδιαγραφές) 
 Τα λιπαντικά θα είναι οµοιογενή µίγµατα και διαυγή και ∆ε θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες 
ουσίες και θα πληρούν τις προδιαγραφές του Γ.Χ.Κ. όπως αυτές καθορίζονται µε την 176/1994 
απόφαση του ανώτατου χηµικού συµβουλίου (ΦΕΚ 421 κ.Β την 6.6.1994) για τα ορυκτέλαια και µε 
την 12/95 απόφαση του ανωτάτου χηµικού συµβουλίου (ΦΕΚ 471τ.Βτης29.5.1995) για βαλβολίνες. 
Σηµειώνεται ότι τα λιπαντικά θα πρέπει – ανεξάρτητα από τα παραπάνω – να έχουν έγκριση για 
παραγωγή ή την διακίνηση των στην Ελλάδα από το Γ.Χ.Κ.. Τα προς προµήθεια λιπαντικά κατά 
βαθµό ιξώδους (SAE) και επιπέδου ποιότητας ΑΡΙ έχουν ως εξής: 
 
• Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων πολλαπλής ρευστότητας SAE 15W-40, θα καλύπτουν 
τουλάχιστον τις προδιαγραφές ACEA E5, E7, API CI-4/CL, MB-Έγκριση 228.3, M3275, VDS-3, 
RVI RLD-2, Cummins CES 20076, CES 20077, MTU Oil Category, ECF-2,DQC III-10 

• Βαλβολίνες ενισχυµένες µε πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP – Extreme Pressure) :SAE 80W-90, 
θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές ΑΡΙ:GL-5  

• Λιπαντικό µετάδοσης κίνησης, SAE 75W-90 συνθετικό λιπαντικό, θα καλύπτουν τουλάχιστον τις 
προδιαγραφές API Service GL 5 / MT-1, SAE J2360 (MIL-PRF-2105E ) ZF TE-ML 02,05, 07, 
MAN 341SL, 342SL, 3343 SL Scania STO 1:0 (box), Mack GO-G, MB 235.0 

• Λάδι για  υδραυλικά συστήµατα HP 46 θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές  DENISON 
HF-1, HF-2, HF-0, VICKERS ME-2950-S (MOBILE), VICKERS 1-286-S(INDUSTRIAL), , DIN 
51524 PART 2 CAT. HLP, ISO 6743/4 CAT. HM. 

• Λιπαντικά για υδραυλικά συστήµατα : Νο68(ISO68),θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές 
DIN 51524 PART II HLP. 

• Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα Ντέλβακ  10W-40 τεχνολογίας EURO 4,  ACEA E7/E4 , API CF, 
MB.228.5 , MAN 3277. 

• Λιπαντικά  SAE 30W  θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές API CF/SG, ACEA E1, MB-
Approval 228.0 

• AdBlue τοξικό διάλυµα ουρίας σκοπός του οποίου είναι η µείωση της εκποµπής καυσαερίων 
από βαρέα οχήµατα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες 

• Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 2Τ  (χορτοκοπτικών) θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές 
JASO FC ~ ISO EGC 

• Γράσο βάσεως λιθίου ενισχυµένο µε πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP Extreme Pressure). Θα 
καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές NLGI: 3 

 
 

• Το Αντιψυκτικό Υγρό θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας µη προδυαλυµένο και θα έχει σαν 
βάση την αιθυλενογλοκόλη. Θα πρέπει να παρέχει προστασία τόσο σε χαµηλές όσο και σε 
υψηλές θερµοκρασίες το δε εύρος διακύµανσης των θερµοκρασιών θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον µεταξύ –35 οC  kai + 100 C. Θα πρέπει δε να παρέχει προστασία στους – 35 c, σε 
αναλογία 50-50- µε νερό. 
 
Επίσης θα πρέπει να παρέχουν µέγιστη αντισκωριακή προστασία όπως και προστασία κατά του 
αφρισµού αλλά και κατά του σχηµατισµού λάσπης. ∆εν πρέπει να περιέχουν φωσφορικά ενώ 
επιθυµητή είναι και η απουσία νιτρικών, αµινών ή πυριτικών. 
 

Άρθρο 4ο  
Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου κατόπιν εντολής και έγγραφής 

παραγγελίας σταδιακά και σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του το χρόνο που θα µεσολαβεί 
από την παραγγελία µέχρι την παράδοση των λιπαντικών. Ο ∆ήµος επιθυµεί ο χρόνος αυτός να είναι 
το πολύ 2 ηµέρες. 
 

Άρθρο 5ο  
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 Τα λιπαντικά θα πληρούν τις πιο πάνω προδιαγραφές θα είναι εγκεκριµένου οίκου 
παρασκευής και διάθεσης λιπαντικών και θα έχουν προδιαγραφές ποιότητας ISO, θα αναγράφονται 
κατά µονάδα συσκευασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις, µεταξύ άλλων και τα 
πιο κάτω:  

� Ονοµασία και είδος περιεχοµένου –  
� Αριθµός ιξώδους  SAE –  
� Επίπεδο ποιότητας ΑΡΙ, - ACEA  
� Όγκος περιεχοµένου κατά λίτρα ή το βάρος του σε κιλά όπου ζητείται 
�  Ονοµατεπώνυµο και εµπορική επωνυµία καθώς και διεύθυνση του υπευθύνου για την 

κυκλοφορία του προϊόντος. 
 
 Άρθρο 6ο  
 Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα πριν την παραλαβή να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο των  
προς παράδοση προϊόντων , µε τον τρόπο που αναφέρεται στην απόφαση 13/85 του Α.Χ.Σ. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

  ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣ. 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρα SAE 15W-40 205………Lt 1.230 2,750 € 3.382,50 € 

2 Λιπαντικά υδραυλικών Νο 68 205………Lt 4.000 1,940 € 7.760,00 € 

3 Λιπαντικά 75W-90 20………Lt 615 5,190 € 3.191,85 € 

4 Βαλβολίνη 80W-90W 20………Lt 615 2,650 € 1.629,75 € 

5 Γράσο  λίπανσης 180………Lt 360 3,220 € 1.159,20 € 

6 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα Ντέλβακ 10W-
40 20………Lt 820 5,470 € 4.485,40 € 

7 Αντιπηκτικό 20………Lt 410 2,910 € 1.193,10 € 

8 Λάδι  SAE 30W  205………Lt 205 2,780 € 569,90 € 

9 Λάδι 2t mix 20………Lt 20 2,210 € 44,20 € 

10 Adblue 10………Lt 100 1,060 € 106,00 € 

11 Λάδι HP 46 20………Lt 380 2,285 € 868,34 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ 24.390,25 

ΦΠΑ 5.609,75 

ΤΕΛΙΚΟ 30.000,00 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Καρδίτσα, 16/12/2014 
O Αναπληρωτής Προϊστάµενος  ∆/νσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆ιαχείρισης και 
Συντήρησης  Οχηµάτων 

 
 
 

Γεώργιος Αγγέλου 
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
Γεώργιος Μισαηλίδης 

ΤΕ ∆ιοικητικών - Λογιστικών  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 

 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ 
 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. ΑΡ. CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης  09135100-5 332.784,95 279.539,36 64.294,05 343.833,41 

2 Πετρέλαιο κίνησης  09134100-8 172.642,03 177.821,29 40.898,90 218.720,19 

3 Βενζίνη αµόλυβδη  09132100-4 13.948,88 17.436,10 4.010,30 21.446,40 

4 Λιπαντικά  09210000-4   24.390,24 5.609,76 30.000,00 

   ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 499.186,99  114.813,01  614.000,00 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Καρδίτσα,  16/12/2014 
O δντης Τ.Υ.  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
Τµ.  προµηθειών 

  

Ελευθερίου Βάϊος   
ΤΟΠ. ΜΗΧ. 

Κατσαούνος Γιάννης  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚ.  

 

 
Ο ∆ήµαρχος Καρδίτσας 

 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
 
 
 


