
                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αγία Βαρβάρα  15/02/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ. Πρωτ   2036 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ    

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     : Οικονομικών Υπηρεσιών    

ΥΠΗΡΕΣΙΑ        : Οικονομική  

ΤΜΗΜΑ             : Λογιστηρίου                                                                                                                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ           : Προμηθειών                                     ΠΡΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Παπαναστασάτου Καλλιόπη    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ      :  Αριστομένους  8  -   Τ.Κ. 123.51 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ      : 213 20 19 330  - 329   
Fax                      : 213 2019 395                      

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ & 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 

 

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας 

 

Έχοντας υπόψη ότι, η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία 

και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

απoκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 Ν.4152/2013 (Α' 107) παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

 Ν.3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335) 

 Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 

  

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
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 Ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”. 

 Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

 Ν.3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”  

 Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

 Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

 Ν.3054/ΦΕΚ Α΄230/25.09.2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & άλλες 

διατάξεις. 

 Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων » 

 Πράξη   Νομοθετικού    Περιεχομένου 12-12-2012,  που   κυρώθηκε   με   το Ν.4111/2013 

(ΦΕΚΑ΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: «Η διαδικασία  ανάδειξης προμηθευτών-

χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου 

καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και 

αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων 

των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους 

σύμφωνα με τη διαδικασία  που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αρ.11389/8-3-1993 απόφαση Υπ.Εσωτερικών 

ΦΕΚΒ΄185), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

 Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών αριθμ.3/26.03.2013, με την οποία παρέχονται οδηγίες για 

την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

Νομικών τους Προσώπων. 

 Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017)  

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης». 

 Υ.Α. 56902/215/2.6.2017 (Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

 Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 Ν.4024/2011 (ΦΕΚΑ 226/Α΄/2011) άρθρο 26,  «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 
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 Απόφαση Ο.Ε. με αρ. 310/2017  με την οποία συγκροτείται η επιτροπή αξιολόγησης και 

διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών & υπηρεσιών από 60.000€. 

 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με αρ. 19/2017 του Δήμου Αγ. Βαρβάρας. 

 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αγίας Βαρβάρας (ΔΗΚΕΑΒ) με αρ. 52/2017, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και η διενέργεια προμήθειας υγρών καυσίμων και έγινε διάθεση πίστωσης . 

 Απόφαση Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής με αρ. 17/17  . 

 Απόφαση Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής με αρ. 30/17. 

 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας με αρ. 98/2017 για την έγκριση 

διενέργειας της Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες λειτουργίας 

του Δήμου Αγίας Βαρβάρας καθώς και των Νομικών του Προσώπων (ΔΗΚΕΑΒ, 

Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή) για τα έτη 2018-2019. 

 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 226/2017 για την ψήφιση και διάθεση 

πιστώσεων πολυετών δαπανών για τα έτη 2018 & 2019.  

 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 235/2017 με την οποία , εγκρίθηκαν οι όροι 

της διακήρυξης  και η τεχνική μελέτη. 

 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 314/2018 περί έγκρισης του πρακτικού 

αξιολόγησης δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών. 

 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 352/2018 περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 

314/2017 απόφασης της Ο.Ε. αναφορικά με τη διαδικασία προμήθειας καυσίμων. 

 Ν.4412/2016, άρθρο 32, παρ.2, περ. α΄, περί σύναψης σύμβασης προμήθειας μέσω της 

διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. 

 Ν.4412/16, άρθρο 120 παρ.3 & το άρθρο 330 παρ.3 περί μη απαίτησης ανάρτησης στο 

ΚΗΜΔΗΣ της πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. 

 Την με αρ. Δ13/2018 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 32, παρ. 2, περίπτωση γ΄, υποπερίπτωση δδ΄του Ν.4013/2011), για την 

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας με αρ. 15/2018,  για την έγκριση 

προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την 

ομάδα των καυσίμων που περιέχεται στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό που 

προηγήθηκε, με τίτλο : Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

καθώς και των Νομικών του Προσώπων  για τα έτη 2018-2019. 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ηλεκτρονική προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη με 

τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των 

όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προηγήθηκε (αρ. 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 46846/2017), για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγίας 

Βαρβάρας και των Νομικών του Προσώπων, για τα έτη 2018-2019, σε καύσιμα. 
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Αντικείμενο της προμήθειας 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Η προσφορά θα αφορά τουλάχιστον το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα, δυο ή για όλα τα τμήματα. 

 

Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, 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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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: 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.  

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : 

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 0,9895€ (χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου θέρμανσης : = 0,7717€ (χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,1895€ (χωρίς ΦΠΑ) 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής όπως ακριβώς 

ζητείται από τη Διακήρυξη 5% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,940 η οποία 

προκύπτει ως εξής: 0,9895 - (0,9895*0,05)= 0,940 

 

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, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή (€) Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ 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 

    Φ.Π.Α. 24% 81.421,85 

    Τελικό σύνολο 420.679,55 
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με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης & το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που βρίσκεται 

αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, που 

εκδίδεται υπέρ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας σε ποσοστό 0,5%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης 

εκτός το Φ.Π.Α., του τμήματος ή των τμημάτων της Ομάδας για το οποίο ή για τα οποία 

υποβάλλεται προσφορά. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών : Υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς του. 

Χρόνος, τόπος, γλώσσα και Νόμισμα υποβολής προσφορών : 
α) Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gr 15/02/2018 15/02/2018 ΩΡΑ 15.00 23/02/2018 ΩΡΑ 23.59 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Οι όροι & οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς και οι τεχνικές 

προδιαγραφές αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 19029/13.10.2017 Διακήρυξη & στην με αρ.  

19/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγ. Βαρβάρας, οι οποίες θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές εκτός της τεχνικής & οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 

συμπληρώσουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ψηφιακά υπογεγραμμένο, 

όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  

έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τα ως άνω στοιχεία και 

δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά σε κλειστό φάκελο από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή. 

 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) 

www.promitheus.gov.gr  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 και ώρα 15:00μ.μ.  

 

β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική 

γ) Νόμισμα: Ευρώ. 

Κωδικός NUTS EL 302 ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δώδεκα μήνες 

από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

 

Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές 

 

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης & έως την 31/12/2019. 

Χρηματοδότηση:   Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αγίας 

Βαρβάρας & τα Νομικά του Πρόσωπα.  

ΑΔΑ: 677ΞΩ6Θ-Μ4Ξ



 

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική 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 ΚΗΜΔΗΣ. 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 

ΕΣΗΔΗΣ 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 Δημοσίου, 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. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση & από το 

Γραφείο Προμηθειών, τηλέφωνα 2132019329, -330 & την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας 

Βαρβάρας www.agiavarvara.gr 

 

                                                                                         

               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ  

ΑΔΑ: 677ΞΩ6Θ-Μ4Ξ
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