
 

 

 

Κάτω Τιθορέα, 3-10-2018 

Αριθμ Πρωτ:7880 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:207.643,80€ (με Φ.Π.Α 24%) 

 

ΧΡΗΣΗ : 2019 

 

 

 

 

 

Προκήρυξη Δημόσιας σύμβασης 

Ανοικτής  διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ’’ 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

ΚΗΦΙΣΟΥ 30 

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 

35015 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΛ-244 

2234350305 

2234049872 

info@dimos-amfiklias-elatias.gr 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 

http:// www.dimos-amfiklias-elatias.gr  

 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας», 

Κάτω Τιθορέα 

35015 

ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 

Τηλέφωνο:  +30 223435035 

               Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dimos-amfiklias-elatias.gr 

Φαξ:  +30 2234049872 Κωδικός NUTS: ΕΛ-244 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 

Γενική διεύθυνση: http:// www.dimos-amfiklias-elatias.gr  
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I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας», 

Κάτω Τιθορέα 

35015 

ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 

Τηλέφωνο:  +30 223435035 

               Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dimos-amfiklias-elatias.gr 

Φαξ:  +30 2234049872 Κωδικός NUTS: ΕΛ-244 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 

Γενική διεύθυνση: http:// www.dimos-amfiklias-elatias.gr  

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

I.3) Επικοινωνία 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 

διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http:// 

www.promitheus.gov.gr 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση 

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 

I.5) Κύρια δραστηριότητα 

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

Τμήμα II: Αντικείμενο II.1)

 Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019  

Αριθμός αναφοράς: 7868/3-10-2018 

II.1.2) Κωδικοί κύριου λεξιλογίου CPV 

09134200-9, 09135100-5, 09132100-4 

II.1.3) Είδος σύμβασης 

Αγαθά 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ 

 Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας», 

ΑΦΜ 800067128, Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, έδρα: Κάτω Τιθορέα 

 Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δ/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας», ΑΦΜ 

800067130, Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, έδρα: Κάτω Τιθορέα. 

 
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 167.454,67 EUR 

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι 

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 3 

Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 3 

18PROC003786863 2018-10-04

ΑΔΑ: ΨΗΦ0ΩΨΚ-ΖΨΠ



2 / 7 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΤΙΘΟΡΕΑΣ (α. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ  β. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ)»,  

Αριθμός τμήματος: 1 

II.2.2)Κωδικός(-οί) CPV 

09134200-9, 09135100-5, 09132100-4 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: ΕΛ-244 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

• ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV: 09132100-4, με τίτλο «Αμόλυβδη βενζίνη»  (9.100,00 λίτρα).  

• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV: 09134200-9, με τίτλο «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ»  (23.000,00 

λίτρα).  

• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  CPV: 09135100-5, με τίτλο «Πετρέλαιο θέρμανσης»  

(24.500,00 λίτρα).  

ΤΜΗΜΑ 1 : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΤΙΘΟΡΕΑΣ (α. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ  β. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ)», 

εκτιμώμενης αξίας 55.315,97 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 13.275,83 € ήτοι σύνολο 68.591,80 €.  

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω 

Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 55.315,97 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής ή άλλως μέχρι εξαντλήσεως 

του ποσου. 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 
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II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

«ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ (α. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ  

β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ)»,  

Αριθμός τμήματος: 2 

II.2.2)Κωδικός(-οί) CPV 

09134200-9, 09135100-5, 09132100-4 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: ΕΛ-244 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

• ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV: 09132100-4, με τίτλο «Αμόλυβδη βενζίνη»  (9.000,00 λίτρα).  

• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV: 09134200-9, με τίτλο «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ»  (25.000,00 

λίτρα).  

• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  CPV: 09135100-5, με τίτλο «Πετρέλαιο θέρμανσης»  

(23.000,00 λίτρα).  

ΤΜΗΜΑ 2 : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ (α. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ  β. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ)», 

εκτιμώμενης αξίας 56.069,35€ πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 13.456,65 € ήτοι σύνολο 69.526,00 €. 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω 

Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 56.069,35 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής ή άλλως μέχρι εξαντλήσεως 

του ποσου. 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 
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II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

«ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (α. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ  

β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ)»,  

Αριθμός τμήματος: 3 

II.2.2)Κωδικός(-οί) CPV 

09134200-9, 09135100-5, 09132100-4 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: ΕΛ-244 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

• ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV: 09132100-4, με τίτλο «Αμόλυβδη βενζίνη»  (9.000,00 λίτρα).  

• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV: 09134200-9, με τίτλο «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ»  (25.000,00 

λίτρα).  

• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  CPV: 09135100-5, με τίτλο «Πετρέλαιο θέρμανσης»  

(23.000,00 λίτρα).  

ΤΜΗΜΑ 3 : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (α. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ  

β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 

ΚΤΗΡΙΑ)», εκτιμώμενης αξίας 56.069,35€ πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 13.456,65 € ήτοι σύνολο 69.526,00 

€.  

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω 

Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 56.069,35 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής ή άλλως μέχρι εξαντλήσεως 

του ποσου. 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 
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Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 

εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο  

       Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: 

Άδεια κατά τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 

• Για τα είδη Αμόλυβδη βενζίνη και ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας 

(2017– 2016 -2015) , να έχουν εκτελέσει συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους αθροιστικά 

τουλάχιστον ίσου με αυτό της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος για το οποίο συμμετέχουν.  

• Για το είδος ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, να διαθέτουν βυτιοφόρο όχημα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητο ή 

μισθωμένο για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων.   

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 

Σύμφωνα με τα άρθρα 200 - 215 του Ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 

πρωτ. 7868/3-10-2018 διακήρυξη του διαγωνισμού. 

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) Περιγραφή 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία 

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 

διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου 

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία:01.11.2018 

Τοπική ώρα: 15:00μ.μ.. 

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 

επιλεγέντες υποψηφίους 

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 

Ελληνικά 
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IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 7.11.2018 

Τοπική ώρα: 11:00π.μ 

Τόπος: Κάτω Τιθορέα 

Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: 

Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά από την ορισθείσα επιτροπή με την 12/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας 

 

 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι 

 Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: έντεκα (11) μήνες 

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας 

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

Αιτήματα για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία και σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω του πεδίου "επικοινωνία" του συστήματος), το αργότερο δέκα (10)ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

Λεωφ. Θηβών 196 - 198 

ΑΘΗΝΑ 

18233 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο:  +30 2132141216 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr 

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 

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 
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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. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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. 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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