
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 

Kορωπί : 25-05-2022 

Αρ. Πρωτ. : 8166 
 

Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Κων/νου 47  
Ταχ. Κώδικας : 19441 ΚΟΡΩΠΙ 

Πληροφορίες : Κ. Μωραΐτη 

Τηλέφωνο : +30 2132000756 

Ηλ. Διευθ. : tpkoropi@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Διακηρύττει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια ανοικτού ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού με βάση 
την οδηγία 2014/24/ΕΕ και τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: Όπως αναφέρεται στην προμετωπίδα του εγγράφου. 

I.3) Επικοινωνία: 
 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 

διεύθυνση:  www.promitheus.gov.gr  
 Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση στην προμετωπίδα του εγγράφου. 

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 

I.5) Κύρια δραστηριότητα: Συλλογή-μεταφορά απορριμμάτων, ύδρευση-αποχέτευση, κοινωνικές υπηρεσίες, 
ηλεκτροφωτισμός Οδών και πλατειών - κοινοχρήστων χώρων. 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δ. Κρωπίας και Νομικών Προσώπων 

Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/17/2022 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 09134100 Πετρέλαιο ντίζελ 

II.1.3) Είδος Σύμβασης: Αγαθά 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης 
βενζίνης, για κινητήρες εσωτερικής καύσης για τα οχήματα του Δήμου και του ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ:  2.349.992,36 EUR 

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι 

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα.  

II.2) Περιγραφή 
ΤΜΗΜΑ 1 :«Καύσιμα Κίνησης Δήμος», εκτιμώμενης αξίας 2.320.676,57 € πλέον ΦΠΑ 24% Κωδικός CPV 
:09134100 Πετρέλαιο ντίζελ, 09132100 Αμόλυβδη βενζίνη 
Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/5/2022, για όλους τους 
συμμετέχοντες. Φορέας χρηματοδότησης: Ίδιοι Πόροι 
ΤΜΗΜΑ 2  : «Καύσιμα Κίνησης ΚΕΔΚ», εκτιμώμενης αξίας 29.315,79 € πλέον ΦΠΑ 24% Κωδικός CPV 
:09134100 Πετρέλαιο ντίζελ, 09132100 Αμόλυβδη βενζίνη 
Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/5/2022, για όλους τους 
συμμετέχοντες. Φορέας χρηματοδότησης: Ίδιοι Πόροι 

II.2.2) Τόπος εκτέλεσης:  Κωδικός NUTS: EL305 Τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

II.2.3) Κριτήρια ανάθεσης: Τιμή 
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II.2.4) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών : 
Διάρκεια σε μήνες: 36 
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι  
Περιγραφή παρατάσεων: Όπως περιγράφονται στο Άρθρο 4.5 των Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης  

II.2.7) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 
II.2.8) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης: ναι. Όπως περιγράφονται στο Άρθρο 4.5. των 

Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης 
II.2.9) 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.2.10) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης του είδους κατά τον χρόνο παράδοσής του, όπως αυτή αναγράφεται στο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της Δ/νσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της ΓΓΕ. Η 
έκπτωση μπορεί να είναι αρνητική έως ποσοστό 5%. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ΤΜΗΜΑ 1: 23.000,00EUR, ΤΜΗΜΑ 2: 290,00 EUR. Πληροφορίες 
δίνονται στο άρθρο 2.2.2 των αναλυτικών όρων διακήρυξης 

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: Όπως 
αναφέρεται στο Άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των αναλυτικών όρων 
της Διακήρυξης. 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση  

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:  
Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης στα άρθρα 4. "ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ" και 5. "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ". 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) Περιγραφή 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας Ανοικτή διαδικασία 

IV.1.2) 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) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής  
Ημερομηνία: 23/06/2022 Τοπική ώρα: 15:00  

IV.2.2) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά 

IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:  Διάρκεια σε μήνες: 8  

IV.2.4) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών  
Ημερομηνία: 29/06/2022 Τοπική ώρα: 12:00  

Τόπος: Μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την αρμόδια Επιτροπή στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις: Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια 
σύμβαση: όχι 

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας : Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή 
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VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή Συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά, μόνο μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών ήτοι έως 15/06/2022 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από 
την παραλαβή των προσφορών, ήτοι έως 17/06/2022. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: 
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198 Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ  

Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gram2@aepp-procurement.gr  

Τηλέφωνο: +30 2132141216  

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών  

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο άρθρο 3.4 των αναλυτικών όρων της Διακήρυξης. 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών  
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 47  

Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ  

Ταχ. κωδικός: 19440 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tpkoropi@gmail.com  

Τηλέφωνο: +30 2106626294  

VI.5) Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμπλήρωμα της 
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tenders Electronic Daily - TED):  19/05/2022.  

 

 

Ο Δήμαρχος 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 
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