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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση : ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 Τ.Κ. 43131
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. στα Τηλ. : 24413-50797-796
Fax : 24413-50721
Email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
7070/2016
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 180.493,42 € (με τον Φ.Π.Α.)
Τόπος διεξαγωγής
Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσωτης
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την
Προμήθεια καυσίμων ΚΙΝΗΣΗΣ (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) για τις ανάγκες του
δήμου Καρδίτσας και των φορέων του (ΔΟΠΑΚ), έτους 2016 με 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
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 180.493,42 € με ΦΠΑ (146.742,62 € χωρίς ΦΠΑ)» που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.
2. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου 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 Δήμων 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 Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
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» όπως ισχύει έως σήμερα.
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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
11. Το N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων Του Π.Δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
13. Την με αριθμό 185/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας
14. Την με αριθμό 116/2016 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.
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Κωδικοί CPV που ισχύουν: 09134100-8, 09132100-4,
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο site του Δήμου www.karditsa-city.gr ή www. dimoskarditsas.gov.gr με
διαδρομή
Εφημερίδα Υπηρεσίας -> Προκηρύξεις-διαγωνισμοί και στο www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
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.ΔΗ.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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ.60/07 και συμπληρωματικά
στο Π.Δ. 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

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη αμόλυβδη
09132100-4

ΚΩΔ. ΑΡ.
CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

TIMH

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

09134100-8

172.000,00

0,7790

133.988,00

30.817,24

164.805,24 €

1,0809

12.754,62
ΤΕΛΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

2.933,56

15.688,18 €

11.800,00

180.493,42 €

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), όπως αυτές θα
προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου &
Τουρισμού, Π. ΕΝ. Καρδίτσας
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αναθέτουσα Αρχή –Αντικείμενο του διαγωνισμού
01. Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας και τα Νομικά του
Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου.
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, με
τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
03. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για τα
καύσιμα
Ο Δήμος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν
προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές, όπως αναφέρεται παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ορισμοί
01. Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους
εξής όρους:
«Αναθέτουσα Αρχή»: ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
«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 Διαγωνισμού 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 Δήμου Καρδίτσας, δηλαδή την
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αναθέτουσα αρχή, για την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
συγκεκριμένου διαγωνισμού.
«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 Δήμου Καρδίτσας,
για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
«Τεύχη Διαγωνισμού»: 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 Δήλωση»: πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήλωση, 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
01. Αντικείμενο ανάθεσης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης (diesel),
βενζίνη αμόλυβδη για τα οχήματα, μηχανημάτων έργων, και γενικά μηχανών, για το δήμο Καρδίτσας
και τον ΔΟΠΑΚ.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Προϋπολογισμός προμήθειας
01. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 180.493,42 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
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.
03. Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των παραπάνω ειδών θα γίνει από ιδίους πόρους για τον
Δήμο Καρδίτσας και τα Νομικά Πρόσωπά του, και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς των
προϋπολογισμών έτους 2016 στο σκέλος των εξόδων κάθε φορέα, και συγκεκριμένα ως εξής :
1.Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιμα Δήμου Καρδίτσας θα βαρύνουν τους Κ.Α.Ε.
10-6641.0001, 20-6641.0001, 30-6641.0001, 35-6641.0001, 70.03-6641.0002 και επόμενους
για τα καύσιμα κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) τους Κ.Α.Ε. 10.6643.0001, του
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016.
3. Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιμα ΔΟΠΑΚ θα βαρύνουν τους Κ.Α. 15-6641
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016.
Η διάθεση των σχετικών πιστώσεων και η ανάληψη των υποχρεώσεων έχουν πραγματοποιηθεί με
τον προϋπολογισμό έτους 2016, του Δήμου Καρδίτσας και όλων των παραπάνω νομικών προσώπων
του.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού
01. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ
24/05/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25/05/2016
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13/06/2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ & 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 Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος - Τρόπος παράδοσης
01. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημέρα της σύμβασης μέχρι και την 31-12-2016
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου 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 Δήμου 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. Οι
παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία από το Δήμο Καρδίτσας και τους φορείς του. Ο
Δήμος Καρδίτσας και οι φορείς του δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίμων
που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό
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.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες. Δεν 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
(6) 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 Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Οι τιμές αναφοράς προκύπτουν από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό όλων των ειδών στο παράρτημα
Α της παρούσας
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών καύσιμων χωρίς φπα :
Πετρελαίου Κίνησης : = 0,7790
Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,0809
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Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται
από τη Διακήρυξη) 3% για το Πετρέλαιο κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς την 0,7556 ( αυτή προκύπτει από
την τιμή 0,7790, x 0,03 = 0,0234€ ,δηλαδή, το ποσό της έκπτωσης που θα αφαιρεθεί από την
ενδεικτική τιμή )
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 την οικονομική προσφορά του σε μορφή pdf. (Βλέπε παρακάτω άρθρο 16)
Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 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 «Δικαιολογητικά 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 : Δικαιούμενοι συμμετοχής
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.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
(Α) Έλληνες Προμηθευτές
(Β) Αλλοδαποί Προμηθευτές
(Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
(Δ) Συνεταιρισμοί
(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
02. Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα
καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
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.ΔΗ.Σ. -Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
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
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 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.
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Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 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)
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/ΔΕΥ 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.
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.

7

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. Δεν 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. Δεν 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.
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 : Δικαιολογητικά 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 Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.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
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.
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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 Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
• Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβληθούν μαζί
με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στο Δήμο 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 :
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.
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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 Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. 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 .
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
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 μιας (1) εργάσιμης ημέρας 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
«Δικαιολογητικά 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 τη μια (1) εργάσιμη ημέρα 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.
Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί με την
προσφορά τους
Δικαιολογητικά 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
Δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών συνθηκών.10.7
Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης. 10.8
Βεβαίωση εκπροσώπησης. 10.09
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 10.10
Δήλωση του Ν.1599/86 για ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και
ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.10.11
Δήλωση του Ν.1599/86 για το ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 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
Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. 10.13
Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομ. Πρόσωπα με την
προσφορά τους
Δικαιολογητικά 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
Δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών συνθηκών. 10.7
Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης. 10.8
Βεβαίωση εκπροσώπησης. 10.09
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 10.10
Δήλωση του Ν.1599/86 για ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και
ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.10.11
Δήλωση του Ν.1599/86 για το ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 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
Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. 10.13
Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισμοί με την προσφορά τους
Δικαιολογητικά 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
Δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών συνθηκών. 10.7
Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης. 10.8
Βεβαίωση εκπροσώπησης. 10.09
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 10.10
Δήλωση του Ν.1599/86 για ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και
ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.10.11
Δήλωση του Ν.1599/86 για το ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 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
Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. 10.13
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Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει σε
ένωση με την προσφορά της ένωσης
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης
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 )
Δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών συνθηκών. 10.7
Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης 10.8
Βεβαίωση εκπροσώπησης 10.09
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 10.10
Δήλωση του Ν.1599/86 για ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και
ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.10,11
Δήλωση του Ν.1599/86 για το ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 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
Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του 10.13
ΑΡΘΡΟ 11ο : Παραλαβή προϊόντων πετρελαιοειδών
01. Η παραλαβή των αγαθών που προμηθεύτηκε ο κάθε φορέας (ο Δήμος και το κάθε νομικό του
πρόσωπο) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του
Υπουργείου Εσωτερικών).
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 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 Δήμου
Καρδίτσας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Δεν 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 δυο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας
εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δεν αποκλείεται η
συμμέτοχη για μέρος του διαγωνισμού. Για το σύνολο του διαγωνισμού η εγγύηση συμμετοχής είναι
2.934,86 €.
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
Δήμο 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
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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 (Δήμος 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.
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου 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 Δήμου. 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 πέντε 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 (Δήμος 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
Δημοσίων 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.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων 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.
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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
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.
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.
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.
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 Διοικητικής Διαδικασίας (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 Δικηγόρων,
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
Δικηγόρων 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
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.
02. Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά 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
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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 μιας (1) εργάσιμης ημέρας 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 «Δικαιολογητικά
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.
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
01. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μια (1) εργάσιμη ημέρα μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 14-06-2016 ημέρα τρίτη
και ώρα από 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.
02. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 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.
03. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικά 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.
04. Διαδικασία 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
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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
01. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) μηνών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
02. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
03. Μετά τη λήξη, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός 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:
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.
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.
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 Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., όπως
αυτός ισχύει σήμερα.
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
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό
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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
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.
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.
02. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς έκπτωση και είναι σύμφωνες
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
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.
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.
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.
06. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
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
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.
02. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
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
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τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης
των προϊόντων υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
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.
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.
06. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του Ενιαίου Κανονισμού
Προμηθειών Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 23ο : Διάρκεια σύμβασης
01. Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της, έως την 31/12/2016
και την εξάντληση των ποσοτήτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση πέραν
του διμήνου από τη λήξη του οικ. Έτους 2016.
ΑΡΘΡΟ 24ο : Συμβάσεις
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 Δήμο Καρδίτσας και έκαστο
Νομικό Πρόσωπό του για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά.
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.
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.
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.
05. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή μέρος αυτής, εάν αυτό που παραδόθηκε σε
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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 : Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
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.
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».
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.
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 26ο : Εγγυήσεις ποιότητας
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 Δήμος Καρδίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα.
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 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.
03. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου, επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό
και στα μηχανήματα του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας ή του Διοικητικού
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.
04. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υγρού καυσίμου,
κηρύσσεται έκπτωτος, μ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 27ο: Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά –Κρατήσεις
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.
02. Ο ανάδοχος υπόκειται σ’ όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων.
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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. Δ/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 28ο : Λήψη πληροφοριών
01.Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δήμο
Καρδίτσας τηλ 24413-50797 και 24413-50796
02. Πλήρες τεύχος της διακήρυξης θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας στο διαδίκτυο
www. karditsa – city .gr -> εφημερίδα υπηρεσίας -> διαγωνισμοί-διακηρύξεις και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr.
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 29ο : Δημοσίευση-Τοιχοκόλληση
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.
02. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
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.
03. Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα , με αποδεικτικό
τοιχοκόλλησης.
04. Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας,
όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά.
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 30ο: Άλλα θέματα
01. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
Π. Δ/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 31ο 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 διμήνου από τη λήξη του οικ. Έτους 2016, 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΧΡΗΣΗ:

160.000,52 €
(μαζί με ΦΠΑ 23%)
2016

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, Δημόσιας Διοίκησης
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 160.000,52€ με Φ.Π.Α. 23%, η οποία
προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του δήμου με υπάρχουσα πίστωση
160.000,52 €.
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, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
10.800
152.000

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΙΣ
28/3/2016
1,0809
0,7790
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καρδίτσα, 28/3/2016
O Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου
Γεώργιος Αγγέλου
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

ΔΑΠΑΝΗ
11.673,72
118.408,00
130.081,72
29.918,80
160.000,52

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων
Γεώργιος Μισαηλίδης
ΤΕ Διοικητικών - Λογιστικών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΝΔ.
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Δ.Ο.Π.Α.Κ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΟΠΑΚ
ΠΕΤΡΕΛ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΟΠΑΚ
ΣΥΝΟΛΟ 20.492,91

ΧΡΗΣΗ:

2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια καυσίμων που θα καλύψει τις ανάγκες των
νομικών προσώπων ( Δ.Ο.Π.Α.Κ.). Η τεχνική έκθεση συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του παραπάνω νομικού προσώπου του δήμου Καρδίτσας
προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 20.492,91 Ευρώ με Φ.Π.Α. 23%
Η δαπάνη προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νομικού προσώπου
Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιμα ΔΟΠΑΚ θα βαρύνουν τους Κ.Α. 15-6641
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016.
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, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΔΟΠΑΚ
ΔΟΠΑΚ

Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1.000,00
20.000,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
1,0809
0,7790
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

O ΔΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕ 11

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ.

ΔΑΠΑΝΗ
1.080,90
15.580,00
16.660,90
3.832.01
20.492.91
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔ. ΑΡ.
CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

TIMH

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

172.000,00

0,7790

133.988,00

30.817,24

164.805,24 €

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

11.800,00

1,0809
ΤΕΛΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

12.754,62

2.933,56

15.688,18 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

146.742,62

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

180.493,42 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

O ΔΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕ 11

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

