
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Καρδίτσα   01.02.2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                Αριθμ. Πρωτ :  27683/903 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση       : Κουμουνδούρου 29 ,Καρδίτσα.  
Ταχ. Κώδιικας  :    43132                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                          
Πληροφορίες  : Βασιλική  Μπαΐράμη                                                                            
Τηλ: 2441350137                                                                              
e-mail  :  v.mpairami@thessaly.gov.gr              
 

                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

                                            ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (71.642,24 ) € ΜΕ ΦΠΑ ) 

Αναθέτουσα Αρχή :Περιφερειακή Ενότητα  Καρδίτσας –Περιφέρεια Θεσσαλίας ,Κτήριο 
Διοίκησης ,Κουμουνδούρου  29. Τ.Κ. 43132 ,Καρδίτσα τηλ.:2441350137. 

Τίτλος  Έργου :Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακή Ενότητα  
Καρδίτσας –Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Προϋπολογισμός του έργου : Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ  (71.642,24) 
συμπεριλαμβανομένου του   αναλογούντος  Φ.Π.Α. 

Τρόπος ,τόπος  και χρόνος αναζήτησης της διακήρυξης :Το τεύχος της διακήρυξης 
μπορεί να αναζητηθεί ,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την  Περιφερειακή Ενότητα  
Καρδίτσας –Περιφέρεια Θεσσαλίας, Τμήμα Προμηθειών ,Κτήριο Διοίκησης, 
Κουμουνδούρου  29. Τ.Κ. 43132 ,Καρδίτσα τηλ.:2441350137. Υπεύθυνη επικοινωνίας 
Βασιλική Μπαϊράμη 

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται  και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας   www.thessaly.gov.gr 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 13.02.2019  

Τόπος και προθεσμία  υποβολής προσφορών : Κτίριο Διοικητηρίου ,Κουμουνδούρου 
29, Καρδίτσα , 13.02.2019 και ώρα 10.00 π,μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 13.02.2019 και ώρα :10.15 π.μ. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής :  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά (Ν.2286/95 αριθμ.4 παρ.1 ) και ασχολούνται συστηματικά με την 
προμήθεια υγρών καυσίμων, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

http://www.thessaly.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΒΚ47ΛΡ-ΧΝΗ



Τρόπος Χρηματοδότησης : Το κόστος καλύπτεται από τον Τακτικό προϋπολογισμό της 
Περιφερειακής  Ενότητας  Καρδίτσας –Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα από 
τον ΚΑΕ 1511.01 ΚΑΙ 1512.01 

Έχοντας υπόψη : 

1. του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, 

2. του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 87 Α΄11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/50/ΕΚ», 

3. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με 
την προσθήκη του Ν. 3801/04.09.2009 (ΦΕΚ A’ 163) Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης 
δημοσίευσης», 

5. του Ν. 4024/2011, άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011 ) και των σχετικών εγκυκλίων 
& αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης 
συλλογικής οργάνων της διοίκησης, 

6. το Ν. 4013/2011 - περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 
204/Α/15-09- 2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

7. τις διατάξεις του Ν.4250/2014 “Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.” (ΦΕΚ 74/Α/26-03-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 

11. τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
12. του Ν. 4024/2011, άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011 ) και των σχετικών εγκυκλίων 

& αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης 
συλλογικής οργάνων της διοίκησης, 

13. το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/ Α /27-12-2010, Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας), 
όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4788/ΤΕΥΧΟΣ Β-26.10.2018 ΑΠΟΦ.15840/156612. 

14. την με αριθμ. 186/13/15-11-2018 ΑΔΑ: ΩΑΙ47ΛΡ-ΙΦΞ  επικύρωση της απόφασης του 
Π.Σ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης του Π.Υ. οικονομικού έτους 2019 

15. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 
16. του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α’ 194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 

17. τα πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με 
μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ004329316 το οποίο εγκρίθηκε με τα ΑΔΑΜ 
19REQ004329181 

18. την αρ. 7/2019 πρακτικό 2o/16-01-2019  ΑΔΑ: 6ΑΩΩ7ΛΡ-ΤΜΞ απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλία με την οποία εγκρίθηκε η έγκριση 
διάθεσης πίστωσης  

19. την αριθμ.9/2019  πρακτικό 9/2019 ΑΔΑ : 6ΤΥΝ7ΛΡ-ΓΡΖαπόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης 
συνοπτικών διαγωνισμών και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών »  

20. Τις αριθμ. Α/Α 427/21-1-2019  ΑΔΑ: 68697ΛΡ-5Υ2 και Α/Α  428/21-1-2019  
ΑΔΑ:ΩΠ3Δ7ΛΡ-ΒΦΙ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση 
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των δαπάνης και δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων για την προμήθεια 
προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη αναγκών της  ΠΕ Καρδίτσας-
Περιφέρειας Θεσσαλίας 

21. Την με αριθμ. 133/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΌ 3Ο/31-1-2019 ΑΔΑ: 6ΒΧΖ7ΛΡ-Τ47 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης . 

22. τις υπηρεσιακές ανάγκες για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 
μέχρι την ολοκλήρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΠΕ Καρδίτσας 
που βρίσκεται σε εξέλιξη.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και  θέρμανσης 
,για τις ανάγκες της Περιφερειακής  Ενότητας  Καρδίτσας –Περιφέρειας Θεσσαλίας με  
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) 
στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ,του είδους του καύσιμου κατά την ημέρα παράδοσης   
όπως αυτή προσδιορίζεται στον Νομό Καρδίτσας ,από το παρατηρητήριο τιμών 
υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κάθε φορά φορέα. Ο προαναφερόμενος 
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ 
Καρδίτσας-Περιφέρεια Θεσσαλίας,  Κτήριο Διοίκησης ,Κουμουνδούρου  29. Τ.Κ. 43132 
,Καρδίτσα τηλ.:2441350137. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
 

57.776,00€ χωρίς ΦΠΑ € για την προμήθεια των απαιτούμενων καυσίμων   (13.886,24 

ΦΠΑ )και τελικό ποσό με ΦΠΑ 71.642,24. 

 

Η δαπάνη βαρύνει τους ΚΑΕ της  ΠΕ Καρδίτσας-Περιφέρεια Θεσσαλίας  και 
συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 1511.01 και 1512.01 του Ειδικό Φορέα 073 για το έτος 2019. 

 

 

 

                                                          Ο περιφερειάρχης  
 
 
                                                               Κωνσταντίνος Αγοραστός         
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