
                                                                                

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ     : Οικονοµικών Υπηρεσιών    
ΥΠΗΡΕΣΙΑ        : Οικονοµική  
ΤΜΗΜΑ             : Λογιστηρίου                                                                                                                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ           : Προµηθειών                                
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  :  Παπαναστασάτου Καλλιόπη     
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ      :  Αριστοµένους  8  -   Τ.Κ. 123.51 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ      : 213 20.19.329  - 330   
Fax                 : 213 20 19 395    
                   

 Περίληψη ∆ιακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου 
Αγίας Βαρβάρας και των Νοµικών του Προσώπων, για τα έτη 2018-2019. 
 

Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό άνω των ορίων, για 
την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Αγίας 
Βαρβάρας και των Νοµικών του Προσώπων, για δύο έτη, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 
συνολικού προϋπολογισµού 441.905,87€  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς, για ένα, για δυο, για τρία, ή για όλα τα τµήµατα των οµάδων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' 
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

1. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 

2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής: α) Για τα καύσιµα χαµηλότερη τιµή, θεωρείται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%), στη νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης έκαστου είδους (την ηµέρα παράδοσης τους), 
του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νοµό 
Αττικής. β) Για τα λιπαντικά η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών της οµάδας, όπως αναφέρονται στον 
προϋπολογισµό της διακήρυξης. 
Εγγύηση συµµετοχής Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής, που εκδίδεται 
υπέρ του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας σε ποσοστό 0,5%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός το Φ.Π.Α., 
των τµηµάτων της Οµάδας ή των Οµάδων για την οποία ή για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά. 
Τόπος παροχής υπηρεσιών : Υπηρεσίες του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 
∆ικαίου χωρικής αρµοδιότητάς του. 

Χρόνος, τόπος, νλώσσα και Νόµισµα υποβολής προσφορών : 
α) Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Βαρβάρα       13/10/2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 19030 

 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιµή (€) ∆απάνη 
ΟΜΑ∆Α Α 
ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο θέρµανσης (cpv 09135100-5) lt 141.000 0,7717        108.809,70 
ΤΜΗΜΑ 2 Πετρέλαιο κίνησης     (cpv 09134100-8) lt 180.000 0,9895 178.110,00 
ΤΜΗΜΑ 3 Βενζίνη αµόλυβδη      (cpv 09132100-4) lt 44.000 1,1895 52.338,00 
    Σύνολο οµάδας Α:     339.257,70 
ΟΜΑ∆Α Β 
ΤΜΗΜΑ 4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                (cpv 09210000-4) lt  Σύνολο οµάδας Β: 17.118,00 
      
    Σύνολο Α+Β: 356.375,70 
    Φ.Π.Α. 24% 85.530,17 
    Τελικό σύνολο 441.905,87 



∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ANΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gr 16/10/2017 ώρα 14.00 17/10/2017 ώρα 08.00 20/11/2017 ώρα 15.00 

1. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 13/10/2017,  
2. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στον εθνικό τύπο: 16 Οκτωβρίου 2017,  
3. Ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών Συµµετοχής -τεχνικών προσφορών Γενική ∆ιεύθυνση 
στο διαδίκτυο (URL) www.promitheus.gov.gr  24 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 10:00π.µ.  
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική 
γ) Νόµισµα: Ευρώ. 
Κωδικός NUTS EL 302 ∆ΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για δώδεκα µήνες από την 
επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές 
∆ιάρκεια σύµβασης: ∆ύο (2) έτη (από την 01/01/2018 έως την 31/12/2019)  
Χρηµατοδότηση:   Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας & τα 
Νοµικά του Πρόσωπα.  
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία: 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 
της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 
πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ηµέρες από 
την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου 
οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται 
µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 
του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την 
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης 
επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά 
µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
∆ηµοσιότητα: 

• Η διακήρυξη έχει αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Το πλήρες κείµενο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) 

• Το πλήρες κείµενο καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr 

• Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) έχει σταλεί για δηµοσίευση και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, µία τοπική 
ηµερήσια εφηµερίδα & σε δύο εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες.  

• Η περίληψη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 

• Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.agiavarvara.gr 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ – 



ΟΤΑ Α΄Βαθµού). Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές υπηρεσίες της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης A' βαθµού. 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: αναλογικά τον ή τους αναδόχους προµηθευτές 
(άρθρο 46 Ν. 3801/2009, (ΦΕΚ 163 τ. A’ /04-06-2009) . 
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. & στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου www.agiavarvara.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από Τµήµα Προµηθειών 
∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 
                                                                                          
                                                                                                  

                                                                                                                                                                 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

                                                                           
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ 
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