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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άνω Καλεντίνη, 08 Φεβρουαρίου 2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  Αριθ. Πρωτ.:     410 

   

Ταχ. Δ/νση:  Άνω Καλεντίνη Άρτας 

Τ.Κ.:  47044 
Πληροφορίες: Οικονόμου Ανδριανή 

Τηλ.: 2681360809 

email: promitheies@gkaraiskakis.gr 

Ιστοσελίδα:  https://gkaraiskakis.gr 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021  
για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του» 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες 

προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου/ων της Δημόσιας Σύμβασης «Προμήθεια υγρών καυσίμων 
και λιπαντικών έτους 2021 για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών 
Προσώπων του» εκτιμώμενης συνολικής αξίας 177.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Άνω Καλεντίνη Άρτας,  

Ταχ. Κωδ.: 47044 

Τηλ.: 26813 60800/60819 

Email: info@gkaraiskakis.gr; promitheies@gkaraiskakis.gr 

Ιστοσελίδα: https://gkaraiskakis.gr 

 

2) Κωδικοί CPV: 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης, 09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ, 09132100-4 

Αμόλυβδη βενζίνη, 09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 

 
3) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων 

κίνησης (πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτ.), λιπαντικών και πετρελαίου 

θέρμανσης, για ένα έτος. O Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη θα διενεργήσει τη διαγωνιστική 

διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων & λιπαντικών τόσο για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του όσο και για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του και συγκεκριμένα την 

Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/τεύχος Α ]), που κυρώθηκε με τον Ν.4111/2013. Η προμήθεια γίνεται 

συγκεντρωτικά από τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για τις ανάγκες του Δήμου και των τριών (3) 
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νομικών προσώπων του, αλλά σύμβαση με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα 

αναδειχθούν θα υπογραφεί από τον κάθε φορέα ξεχωριστά. 

Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

Συγκεκριμένα, το κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται: 
Α) Για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Νομό Άρτας κατά την ημέρα 

παράδοσης αυτού. 

Β) Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων στη συνολική αξία τους.  

4) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται ως εξής:  

ΟΜΑΔΑ Α ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

ΟΜΑΔΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑ 5: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και 

όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑ 1, 2, 3, 4 & 5) των υπό προμήθεια ειδών υπό την προϋπόθεση ότι στην 

προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των αναφερόμενων ειδών ανά ΤΜΗΜΑ. Ο μέγιστος 

αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5). 

Στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ο διαγωνισμός θα λάβει δύο συστημικούς αριθμούς ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών: έναν για τα υγρά καύσιμα (ΟΜΑΔΑ Α – ΤΜΗΜΑΤΑ 1-4) και έναν για τα λιπαντικά 

(ΟΜΑΔΑ Β – ΤΜΗΜΑ 5). Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα αντιμετωπίσουν τους δύο 

ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ως ανεξάρτητους ως προς την επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, 

την κατάθεση προσφορών κ.λπ. 

 

5) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη και τα Νομικά Πρόσωπά 

του ως εξής: 

α.1) Δαπάνη 130.000,00€ για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη 

αμόλυβδη 95 οκτ. και Πετρέλαιο θέρμανσης) θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6643, 20.6641, 30.6641 και 
30.6644 του προϋπολογισμού του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΤΜΗΜΑ 1). 

α.2) Δαπάνη 10.000,00€ για την προμήθεια λιπαντικών (Λάδι SAE 20W-50 κινητήρα πετρελαίου, 

Λάδι SAE 15W-40 κινητήρα πετρελαίου, Λάδι SAE 15W-40 κινητήρα βενζίνης, Βαλβολίνη 80W-90, 

Βαλβολίνη 75W-90, Αντιψυκτικό υγρό, Γράσο, Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68, Λιπαντικό 

υδραυλικών συστημάτων ISO 46, Λιπαντικό SAE 30 ΤΟ-4  για κιβώτια ταχυτήτων, Λιπαντικό MIX για 

κηποτεχνικά μηχανήματα, Λιπαντικό γενικής χρήσης για πολλαπλές εφαρμογές SAE Νο30) θα 

βαρύνει τους Κ.Α. 20.6641 και 30.6641 του προϋπολογισμού του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 

(ΤΜΗΜΑ 5). 

β) Δαπάνη 7.000,00€ για την προμήθεια Βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτ. θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6641 

του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΤΜΗΜΑ 2). 

γ) Δαπάνη 15.000,00€ για την προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης θα βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΤΜΗΜΑ 3). 

δ) Δαπάνη 15.000,00€ για την προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης θα βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΤΜΗΜΑ 4). 
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6) Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, 

άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
https://gkaraiskakis.gr στη διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► Δημοπρασίες – Διαγωνισμοί. 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών θα πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
7) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.  

 
8) Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς για την ΟΜΑΔΑ Α 

των υγρών καυσίμων απαιτείται να διαθέτουν την απαραίτητη εκ νόμου άδεια κατά τα οριζόμενα 
στον Ν. 3054/2002. Όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ Β των Λιπαντικών, η παραγωγός εταιρεία των 

προσφερόμενων λιπαντικών απαιτείται να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

(ΣΔΠ) για την παραγωγή των λιπαντικών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, σε ισχύ. 

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής σε ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ποσού χιλίων 

τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.427,42 €)  εφόσον ο προσφέρων 

συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όλων των τμημάτων, διαφορετικά για ποσό 

που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α για το/τα συγκεκριμένο/α 
ΤΜΗΜΑ/ΤΑ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 
9) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 

και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ως εξής:  
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή 
και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 

2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 

παρ. 2 του ν. 4250/2014. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

(Διενέργεια Διαγωνισμού): 03/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για την ΟΜΑΔΑ Α ΥΓΡΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ και ώρα 13:00 για την ΟΜΑΔΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»: κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

 

10) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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11) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.  

 
12) Προδικαστική Προσφυγή: Κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 360 και 
εξής του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.    

 

13) Χρονοδιάγραμμα παράδοσης προμήθειας/Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια κάθε σύμβασης 

ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι αναλώσεως των ποσοτήτων του προϋπολογισμού.  

Είναι δυνατή η παράταση σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου 

προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών 

(3) μηνών και εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού ποσού. 

 

14) Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης.  

15) Ειδικοί όροι:  
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της 

σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του/των 

αναδόχου/ων στον χρόνο που θα υποδεικνύεται από τους φορείς εκτέλεσης της σύμβασης.  Πιο 

συγκεκριμένα: 

Α) Για τα καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη), επειδή ο Δήμος και το ΝΠΙΔ 

(Κοινωφελής Επιχείρηση) δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους-δεξαμενές καυσίμων, η παράδοση 

θα γίνεται από τον ανάδοχο τμηματικά (περιοδικά) ως εξής:  

Ι) για τα οχήματα ο εφοδιασμός θα γίνεται είτε από τις αντλίες του πρατηρίου καυσίμων του 

αναδόχου ή συνεργαζόμενου πρατηρίου, εντός των ορίων του Δήμου, και πάντως όχι σε σημείο που 

να απέχει περισσότερα από 20 χλμ. από την έδρα του Δήμου, είτε στους χώρους στάθμευσης των 

οχημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες,  και  

ΙΙ) για τα μηχανήματα έργου ο εφοδιασμός θα γίνεται στους χώρους εργασίας ή στάθμευσης, 

ανάλογα με τις ανάγκες. 

Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα 

Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Επίσης είναι υποχρεωμένος, σε περιόδους απεργιών που 

σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων), να καλύπτει την 

τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που δεν διαθέτει ο 

ίδιος πρατήριο υγρών καυσίμων σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 20 χλμ. από την έδρα του Δήμου, 

θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του συνεργαζόμενου με αυτόν πρατηρίου, στην 

οποία θα δηλώνει ότι: α) αποδέχεται η παράδοση των καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, 

βενζίνη αμόλυβδη) να γίνεται στο πρατήριό του για λογαριασμό του αναδόχου και β) αποδέχεται 

όλους τους όρους της σύμβασης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με τον ανάδοχο, καθώς και 

αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργαζόμενου πρατηρίου. 

Β) Για τα καύσιμα θέρμανσης η παράδοση θα γίνεται τμηματικά (περιοδικά), ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από τον εκάστοτε φορέα, στις 

δεξαμενές των εγκαταστάσεων - δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και 

στις δεξαμενές των ΝΠΔΔ (ήτοι στα σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης), σε όλη τη 

γεωγραφική έκταση του Δήμου. Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 

προμήθειας να εφοδιάσει χωρίς καθυστέρηση τον φορέα με την παραγγελθείσα ποσότητα 

καυσίμων εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης. 
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Γ) Για τα λιπαντικά, επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους, θα 

παραδίδονται τμηματικά (περιοδικά) οι ποσότητες στην έδρα του Δήμου, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας μετά από έγγραφη εντολή παραγγελίας και εντός χρονικού 

διαστήματος δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας. 

16) Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

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

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 

4412/2016, και στον ιστότοπο https://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως 

προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

https://gkaraiskakis.gr στη διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► Δημοπρασίες – Διαγωνισμοί. 

 
17) Παροχή Διευκρινίσεων: Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 
αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 

το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη 
 
 
 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΓΔΟΣ 
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