
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΔΑ:      
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  19461/18961                     
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/12/2018                  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                      
ΤΗΛ/ΦΑΞ 2132037265 
Email: dimospromithies@gmail.com 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

  

Προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας   με τίτλο    «Προμήθεια 
Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2019» του Δήμου  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ    ”  , 
προϋπολογισμού   159.406,78  €     ευρώ με το Φ.Π.Α.  
 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή:  ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 

Ταχ.Κωδ.:18863. 

Τηλ.:  213-2037265 

Telefax: 213-2037265 

E-mail:  dimospromithies@gmail.com 

Ιστοσελίδα: www.perama.gr 

Κωδικός NUTS:  EL307 

Αρµόδιος για πληροφορίες ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.perama.gr Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το τμήμα 

προμηθειών αρμόδιος υπάλληλος Δεντόπουλος Ιωάννης  κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα 

τους. 
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3.  ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 

 

 

 

 

 

 

   

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL307 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:    

Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2019» του Δήμου  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές:  απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών  

 

7. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας : Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά 

και ανά είδος και για  έως δώδεκα μήνες αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης  

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
 

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV   

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4   

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 09134200-9   

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 09210000-4   

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ & AD BLUE 24951311-8   

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΕ Περιγραφή κωδικού 
Καθαρή αξία 

σε € 

ΦΠΑ 

σε € 

Σύνολο 

σε € 

1 
10-6411.0001 Προμήθεια Καυσίμων   8.023,36 1.925,61 9.948,97 

20-6641.0003 Προμήθεια Καυσίμων  (βενζίνης) 28.145,45 6.754,91 34.900,36 

2 20-6641.0001 Προμήθεια Καύσιμων  (πετρέλαιο) 80.645,04 19.354,81 99.999,85 

3 20-6641.0002 Προμήθεια λιπαντικών  11.740,00 2.817,60 14.557,60 

Σύνολο 128.553,85 30.852,93 159.406,78 
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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. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.  
 
 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  
εγγυητική επιστολή συμμετοχής με χρόνο ισχύος 395 ημέρες, που ανέρχεται για το 
σύνολο των ομάδων στο ποσό των   1.285,53  ευρώ. 
Για την ομάδα 1 στο ποσό των  361,68  € 
Για την ομάδα 2 στο ποσό των  806,45  € 
Για την ομάδα 3 στο ποσό των  117,40   € 
 
 

9. Κριτήριο ανάθεσης:  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους: 

Για την ΟΜΑΔΑ 1 (Βενζίνη Αμόλυβδη ), ΟΜΑΔΑ 2 (Πετρέλαιο κίνησης), το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) προ ΦΠΑ επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης, μέσης χονδρικής τιμής πώλησης του είδους σύμφωνα με το 
δελτίο  επισκόπησης τιμών καυσίμων όπως αυτή ορίζεται από το «Δελτίο 
Πιστοποίησης Τιμών»  Καυσίμων που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Εμπορίου της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα  της Περιφέρειας Αττικής την 
αντίστοιχη ημέρα παράδοσης της εκάστοτε ποσότητας και αναρτάται στο διαδίκτυο 
με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και 
αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

Για την ΟΜΑΔΑ 3 (Λιπαντικά) τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των 

ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   

 

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο 

μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
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Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ 
Συστημικός 

Αριθμός:68189 

Πέμπτη  
13/12/2018 

 Παρασκευή 
14/12/2018 

       ΩΡΑ 08:00 

Πέμπτη                
10/01/2019            
ΩΡΑ 14:00  

 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: (365) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 

προσφορά τους. 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους  ΚΑ 10-6411.0001, 20-6641.0003, 

20-6641.0001,20-6641.0002 προϋπολογισμού 2019 του Δήμου. Η προμήθεια  

χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους    

 

16. Προδικαστικές προσφυγές:  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, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 

του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

(άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων 

ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2  του Ν.4412/2016)   

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης 

δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. 

(άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016) 

 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 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 στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 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. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016) 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου 

ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς 

Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι 

κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων 

(15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα 

αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται 

παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

 

ΑΔΑ: 7Σ97ΩΞΔ-92Δ





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. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

366. (άρθρο 364) 

 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς 

και του ΠΔ 39/2017. 

 

17. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο 
Διαύγεια, περιληπτική προκήρυξη θα δημοσιευθεί δύο τοπικές  εφημερίδες μία 
τοπική και μία εβδομαδίαία ή της έδρας του νομού 
 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν εξ’ 

ολοκλήρου τον/τους  ανακηρυχθέντα ανάδοχο/ους  

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Λαγουδάκης Ιωάννης 
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