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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Βαρβάρα       30/11/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ  15120 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

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: 
 

 Του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 Του Ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 Του Ν. 4555/ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») 

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της απoκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του Ν. 3463/2006/Α΄114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» 

 Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Του 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,   

 Της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 Του 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) 

                                                           

1
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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 Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του 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”, 

 Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Την Υ.Α. 2879/18 (ΦΕΚ 879/13.03.18) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
Δημοσιεύσεων των φορέων  του Δημοσίου».  

 Του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για 
τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ. 
82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν.4172/2013 (Α’ 167) για τον καθορισμό :α)των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β)των κρατών με «προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς», 

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

 Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, p 

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

 Του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων 
της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

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

 Της με αρ. 467/2002/03 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1531) «Προδιαγραφές 
και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης», 

 Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 468/2002/03(ΦΕΚ 1273 Β ́/5-9-03–Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-
1630Β/03): «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης» 

 Της με αρ. 513/2004/05 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1149) «Προσαρμογή 
στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003-Εναρμόνιση της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και 
ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 

 Της αρ. 147/2015/16 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 293) «Καύσιμα 
αυτοκινήτων-αμόλυβδη βενζίνη-απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», 

 Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης». 

 Την με αρ. Υ.Α. 56902/215/2.6.2017 (Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες 
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

 Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

 Την με αρ. 20/2019 απόφαση Ο.Ε. με την οποία τροποποιείται η με αρ. 225/2018 
απόφαση Ο.Ε. που αφορά τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας 
διαγωνισμών προμηθειών & υπηρεσιών από 60.000€ για το έτος 2019. 

 Την με αρ. 9/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγ. Βαρβάρας. 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 
19REQ005056289. 

 Το ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 
19REQ005918911. 

 Τις με αρ. Π/1, 2, 3, 4, 5/2019 Αποφάσεις Δημάρχου για την Ανάληψη Πολυετούς 
υποχρέωσης, στους κωδικούς ΚΑ αντίστοιχα: 10-6411.001, 15-6413.001, 20-
6641.001, 30-6641.001, 35-6641.001. Τα ποσά που αναφέρονται στους 
προϋπολογισμούς, κατανέμονται στα έτη 2020 και 2021. 

 Την με αρ. 186/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία , εγκρίθηκαν 
οι όροι της διακήρυξης  και η τεχνική έκθεση. 

 Την με αρ πρωτ. 17238/30.12.2019 Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2020-2021».  

 Την με αρ. 19/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα 
πρακτικά αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικών & οικονομικών 
προσφορών προσφορών.  

 Την με αρ. 36/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παρατάθηκε η 
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων. 

 Την με αρ. 37/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση 
καυσίμων κίνησης (ντίζελ, αμόλυβδη βενζίνη). 

 Την με αρ. 62/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία δόθηκε 2η 
παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων. 

 Την με αρ. 101/2020 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων. 
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 Την με αρ. 37/2020 απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση καυσίμων κίνησης 
(ντίζελ, αμόλυβδης βενζίνης). 

 Την με αρ. 136/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του είδους 
ΟΜΑΔΑ 1: πετρέλαιο θέρμανσης, της υπ΄αριθμ. 17238/30.12.2019 διακήρυξης διεθνούς 
ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού. 

 Την με αρ. 30/2020 Πράξη Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Χ 
(στο ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 

 Την με Δ61/2020 ΓΜΩΜΗ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με την οποία παρέχεται σύμφωνη 
γνώμη, επί του αιτήματος του Δήμου, με προσφυγή σε ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση κατόπιν προηγούμενης δημοσίευσης σχετικής 
προκήρυξης, για τις ομάδες 2 & 3, εκτιμώμενης αξίας 148.975,04€ χωρίς ΦΠΑ, της 
υπ΄αριθμ. 17238/30.12.2019 διακήρυξης του προηγηθέντος διεθνούς ανοιχτού 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 
4412/2016. 

 Την με αρ. 137/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση προσφυγής σε 
ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση κατόπιν προηγούμενης δημοσίευσης 
σχετικής προκήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων της ομάδας 2 (πετρέλαιο 
κίνησης) & ομάδας 3 (βενζίνη αμόλυβδη). 

 Την με αρ. 159/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της 
προκαταρκτικής προκήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων της ομάδας 2 
(πετρέλαιο κίνησης) & 3 (βενζίνη αμόλυβδη) και τροποποίηση των όρων της υπ΄αριθμ. 
17238/30.12.19 διακήρυξης ως προς τον τελικό προϋπολογισμό (λίτρα) των ομάδων 
αυτών. 

 Την με αρ. πρωτ. 12581/06.10.20 Προκαταρκτική Προκήρυξη Ανταγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση κατόπιν προηγούμενης δημοσίευσης σχετικής 
προκήρυξης. 

 Την με αρ.  192/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία γίνεται αποδεκτό 
το αίτημα συμμετοχής της εταιρείας ΣΙΒΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση κατόπιν δημοσίευσης της με αρ. πρωτ. 
12581/05.10.20 Προκαταρκτικής Προκήρυξης. 

 Την με αρ. 211/2020 απόφαση Ο.Ε., περί έγκρισης της πρόσκλησης υποβολής 
προσφοράς σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευσης κατόπιν δημοσίευσης της 
με αρ. πρωτ. 12581/2020 προκήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου. 

 Τις  ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια. 

 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 

Τον οικονομικό φορέα: 

«Σιβρής Φώτιος & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 Να υποβάλει αρχική προσφορά, βάσει της 12581/2020 προκαταρκτικής προκήρυξης. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας κατόπιν της με αρ. 37/2020 απόφασης Ο.Ε., 
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 
(υπ΄αριθμ. 17238/30-12-2019 Διακήρυξη) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (9/2019 τεχνική έκθεση) της με 
αρ., 12581/2020 προκαταρκτικής προκήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 
 

       Αντικείμενο της προμήθειας – Προϋπολογισμός 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 
   

 

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης με τα παραρτήματά της, καταχωρήθηκε στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ  έλαβε Συστημικό 
Αύξοντα Αριθμό : 102969 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ANΑΡΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gr 30/11/20 ΩΡΑ: 14.00 
30/11/20 ΩΡΑ: 

14.00 
10/12/20 ΩΡΑ: 15.00 

 

Mετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

                                     
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 
4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τη σύμβαση σε 
οικονομικό φορέα με βάση την αρχική του προσφορά, χωρίς περαιτέρω 
διαπραγμάτευση. 

 

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 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8 

Πόλη ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΤΤΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 12351 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR 300 

Τηλέφωνο 213 2019329, -330, -388 

Φαξ 213 2019395 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promhthies@agiavarvara.gr 

Αρμόδιοι για πληροφορίες 

Παπαναστασάτου Καλλιόπη,  

Γραφείο Προμηθειών. 

Κουτσουράκης Νεκτάριος,  

Τεχνική Υπηρεσία. 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.agiavarvara.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  o Δήμος Αγίας Βαρβάρας, μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή  και ανήκει 
στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α΄Βαθμού). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό και ειδικότερα οι διατάξεις των Νόμων, Π.Δ. και 
Αποφάσεων που προβλέπονται στη σελίδα 3 – 6  της παρούσας προκήρυξης, όπως ισχύουν. 

 

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) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση & από το 
Γραφείο Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2132019328, -326 & 
την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας www.agiavarvara.gr  

δ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:  
www.promitheus.gov.gr 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Η Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση κατόπιν προηγούμενης δημοσίευσης της με 
αρ. πρωτ. 12581/2020 προκήρυξης, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, διεξάγεται διότι 
συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 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), με 
συμμετοχή του οικονομικού φορέα που κατέθεσε παραδεκτή αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω 
διαδικασία, κατόπιν της με αριθμό 12581/05.10.20 Προκαταρκτικής Προκήρυξης.  

Συνεπώς, καλείται να υποβάλει προσφορά η παρακάτω μία (1) εταιρεία, για την οποία κρίθηκε 
αποδεκτή η συμμετοχή της στην ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία:  

Σιβρής Φώτιος & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.  

Συγκεκριμένα  χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια: 
Υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) 
Για το σκοπό αυτό έχουν διαμορφωθεί  στον προϋπολογισμό του Δήμου για τα έτη 2020-2021  
οι κ.α. 10-6411.001, 15-6413.001, 15-6643.004, 20-6641.001, 30-6641.001, για τα 
καύσιμα οχημάτων. 
Για την κάλυψη των αναγκών απαιτείται το ποσό των 243.492,90€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και έχουν εγγραφεί  οι σχετικές πιστώσεις στους παραπάνω κωδικούς αριθμούς.  
Διευκρινίζεται ότι τα ποσά που αναφέρονται στους προϋπολογισμούς, κατανέμονται στα έτη 
2020, 2021.  

1.2 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και 
αμόλυβδη βενζίνη), για τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας (οχήματα και μηχανήματα): 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
 

2 Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ 2  : «Πετρέλαιο κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 148.975,04€ χωρίς ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ 3  : « Βενζίνη αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 47.390,20€ χωρίς ΦΠΑ. 

Συγκεντρωτικά η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 196.365,24€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 
τελικό σύνολο 243.492,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.                                                                               

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (2) έτη από την έναρξη της σύμβασης. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής  
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ της με αρ. πρωτ. 12581/06.10.20 προκαταρκτικής 
προκήρυξης ( βάσει της 17238/30-12-2019 Διακήρυξης, Ομάδα 2 & ΟΜΑΔΑ 3.) 
 
Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική 
προσφορά και οικονομική προσφορά) προβλέπονται από την                                        
17238/30-12-2019 διακήρυξη, η οποία επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
12581/2020 προκαταρκτικής προκήρυξης, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλονται κανονικά και επί ποινή αποκλεισμού. 
 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική Διακήρυξη της προμήθειας με 
αρ. πρωτ. 17238/30-12-2019. 
 

1.3 Προθεσμία παραλαβής προσφοράς 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η  10/12/2020 ημέρα Πέμπτη             
και ώρα 15.00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, από την  30/11/20, ημέρα  Δευτέρα              
και ώρα   14.00. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολής της προσφοράς, ο 
οικονομικός φορέας προσκομίζει υποχρεωτικά στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομίσουν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με το N. 4250/2014. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16/12/20                                 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.  
 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. πρωτ. 12581/06.10.20 Προκαταρκτική Προκήρυξη της Σύμβασης, 
όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τα παραρτήματά της. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 17238/30-12-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ΄ 9/2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ΄ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV΄ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΕΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ V΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
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2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Το τεύχος της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την 12581/2020 προκαταρκτική προκήρυξη 
μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματά της (που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας 
πρόσκλησης), είναι αναρτημένα στο Διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
www.agiavarvara.gr (κατηγορία διαγωνισμοί) με τίτλο  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 
σε Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση κατόπιν της με αρ. πρωτ. 
12581/2020 προκήρυξης, με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021, 
ΟΜΑΔΑ 2 & 3». 

2.1.3  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Η προσφορά και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής  

2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής  

Στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση καλείται να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα 
με τη διάταξη του άρθρου 29 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 
4412/2016, μόνο η παρακάτω εταιρεία, η οποία έχει υποβάλει παραδεκτή αίτηση συμμετοχής  
στην εν λόγω διαδικασία.  

 «Σιβρής Φώτιος & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα (προσφέροντα), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, ύψους 1% υπολογιζόμενου επί της εκτιμώμενης αξίας (του προϋπολογισμού) 
εκτός ΦΠΑ, της κάθε ομάδας ή του συνόλου των  ομάδων για την/τις οποία/ες υποβάλλεται 
προσφορά. Κατά συνέπεια υποβάλλεται μία μόνο εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α’ 52). 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα: 

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δεδομένου του ότι η προμήθεια καυσίμων έχει το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συχνής και απρόβλεπτης αλλαγής των τιμών, η προσφορά θα 
είναι σε μορφή ποσοστιαίας επί τοις εκατό έκπτωσης (%). Θα εφαρμόζεται επί της 
νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πωλήσεως του υπό προμήθεια είδους 
στο Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσής του. Από τη διατύπωση της κάθε προσφοράς 
πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση και να καθίσταται δυνατή κατόπιν 
σύγκρισης των υποβληθεισών προσφορών η εξεύρεση της χαμηλότερης τιμής· η προσφορά 
του προμηθευτή δεν θα είναι σε απόλυτες τιμές. 

Η τιμή της μελέτης είναι τελείως ενδεικτική και ο προμηθευτής πρέπει να κάνει την προσφορά 
έκπτωσης με τη δέσμευση της προηγούμενης παραγράφου. Το παραπάνω ποσοστό 
έκπτωσης, παραμένει σταθερό, σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται σε καμία 
αναπροσαρμογή. 

 

                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

     

 

                                                                             ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: ΩΕ3ΜΩ6Θ-59Α


		2020-11-30T10:41:39+0200


		2020-11-30T12:45:31+0200
	Athens




