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 Προκαταρκτική Προκήρυξη συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση κατόπιν 
δημοσίευσης προκήρυξης για την προμήθεια καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για τα έτη 2020-2021. 
 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση κατόπιν προηγούμενης 

δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 
29 του Ν. 44212/2016, με τροποποίηση των όρων της 17238/30-12-2019 Διακήρυξης [ως προς τον 

τελικό προϋπολογισμό - (λίτρα) των ομάδων: 2 (πετρέλαιο κίνησης) & 3 (βενζίνη αμόλυβδη)] με 
αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021». 

 Κατόπιν της με αρ. 37/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση καυσίμων κίνησης 
(ντίζελ, αμόλυβδη βενζίνη) o συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας διαμορφώθηκε στο ποσό των 

196.365,42€ (χωρίς το ΦΠΑ) και 243.492,90 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αφορά την προμήθεια υγρών 
καυσίμων της ομάδας 2 (πετρέλαιο κίνησης) & 3 (βενζίνη αμόλυβδη), όπως αυτά αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας προκαταρκτικής προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, να 
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην παρούσα ανταγωνιστική διαδικασία με  διαπραγμάτευση. 

  Οι επιλεγόμενοι φορείς, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) που θα 

παρασχεθούν με την αίτηση συμμετοχής, θα υποβάλουν την προσφορά τους (δικαιολογητικά - τεχνική & 
οικονομική προσφορά)  μετά την έκδοση σχετικής πρόσκλησης που θα εκδοθεί βάσει της 17238/30-12-

2019 Διακήρυξης με τροποποίηση των όρων της [ως προς τον τελικό προϋπολογισμό - (λίτρα) των 
ομάδων: 2 (πετρέλαιο κίνησης) & 3 (βενζίνη αμόλυβδη)]. 

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.  
Τόπος παροχής υπηρεσιών : Υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. 

Χρόνος, τόπος, νλώσσα και Νόμισμα υποβολής προσφορών : 

α) Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Α. Σ. 99571 

 
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Βαρβάρα        06/10/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αρ. Πρωτ. 12582 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή (€) Δαπάνη 
2 Πετρέλαιο κίνησης lt 132.800 1,1218 148.975,04 

3 Βενζίνη αμόλυβδη lt 36.454 1,3000 47.390,20 

     Σύνολο: 196.365,24 

    Φ.Π.Α. 24% 47.127,66 

    Τελικό σύνολο 243.492,90 



ΑΔΑ: ΩΘ1ΓΩ6Θ-Η6Η



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ANΑΡΤΗΣΗΣ  
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ     
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

www.promitheus.gr 07 / 10 /2020 ώρα 14.00 
07/ 10 /2020  ώρα  

14.00 
22/ 10 /2020 ώρα 23.50 

 
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 06/10/2020,  

β) Γλώσσα σύνταξης των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Ελληνική 
γ) Νόμισμα: Ευρώ. 

Κωδικός NUTS EL 302 ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. 
Χρηματοδότηση:   Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας. 

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 
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 προκαταρκτική προκήρυξη 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 

• Η Προκήρυξη  έχει σταλεί για δημοσίευση και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016. 

• Η παρούσα προκήρυξη 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 Προκαταρκτική Προκήρυξη  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 το Τμήμα Προμηθειών 

Δήμου Αγίας Βαρβάρας.                                                                                   
                                                                                                                                                                                

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

                                                                                                                                                     
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.agiavarvara.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.agiavarvara.gr/
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