
                                                                                

 

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

                   

 Περίληψη Διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
και των Νομικών του Προσώπων, για τα έτη 2020-2021. 
 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για 
την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας και των Νομικών του Προσώπων, για δύο έτη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
συνολικού προϋπολογισμού 454.762,93€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς, για μία, δυο, ή και για τις τρεις ομάδες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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. 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, δηλαδή 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.  
Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, που εκδίδεται 
υπέρ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας σε ποσοστό 1%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός το Φ.Π.Α., της 
Ομάδας ή των Ομάδων για την οποία ή για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά. 
Τόπος παροχής υπηρεσιών : Υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς του. 

Χρόνος, τόπος, νλώσσα και Νόμισμα υποβολής προσφορών : 
α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Α. Σ. 83127 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ANΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gr 30/12/2019 ώρα 16.00 30/12/2019 ώρα 16.00 27/01/2020 ώρα 15.00 

1. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 20/12/2019,  
2. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών Συμμετοχής -τεχνικών προσφορών Γενική Διεύθυνση 
στο διαδίκτυο (URL) www.promitheus.gov.gr, Παρασκευή 31/01/2020 και ώρα 10.00 π.μ.  
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική 
γ) Νόμισμα: Ευρώ. 
Κωδικός NUTS EL 302 ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Βαρβάρα       30/12/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 17237 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή (€) Δαπάνη 
ΟΜΑΔΑ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης (cpv 09135100-5) lt 151.000 0,8613        130.056,30 
ΟΜΑΔΑ 2 Πετρέλαιο κίνησης     (cpv 09134100-8) lt 160.000 1,1218        179.488,00 
ΟΜΑΔΑ 3 Βενζίνη αμόλυβδη      (cpv 09132100-4) lt 44.000 1,30 57.200,00 
    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 366.744,30 
    Φ.Π.Α. 24% 88.018,63 
    Τελικό σύνολο 454.762,93 



ΑΔΑ: 6Ρ9ΞΩ6Θ-ΔΩΧ



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 
Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. 
Χρηματοδότηση:   Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας & τα 
Νομικά του Πρόσωπα.  
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: 
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, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 
7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με 
το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
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. 
Δημοσιότητα: 

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

 Το πλήρες κείμενο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
 Το πλήρες κείμενο καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr 
 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) έχει σταλεί για δημοσίευση και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
 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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
 Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) : www.agiavarvara.gr 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος 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.ΔΗ.Σ. & στην ιστοσελίδα του 
Δήμου www.agiavarvara.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από Τμήμα Προμηθειών Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας. 
                                                                                          
                                                                                                  

                                                                                                                             
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

                                                                                        
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 

 



ΑΔΑ: 6Ρ9ΞΩ6Θ-ΔΩΧ
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