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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Πύργος,     08- 11 -2022 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                     Αριθμ.πρωτ. 32826        

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Πύργου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, άνω 

των ορίων, για την επιλογή αναδόχου προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2023 – 2024», προϋπολογισμού 

832.890,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997851040 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση Πατρών και Τάκη Πετροπούλου 

Πόλη Πύργος Ηλείας 

Ταχυδρομικός Κωδικός 27 131 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR 233 

Τηλέφωνο 26213-62627 , -62419 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) npdd@1489.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γεώργιος Ανδρικόπουλος 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

 

 

Φορέας εκτέλεσης    

ΝΠΔΔ «Δήμος Πύργου» 

ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» 

ΝΠΔΔ  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου» 

http://www.cityofpyrgos.gr/
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ΝΠΔΔ  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου» 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N.4412/2016. Γίνεται 

χρήση επισπευσμένης διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 § 3 του Ν.4412/2016, 

κατόπιν της αριθμ.:761/26-10-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορείς χρηματοδότησης της σύμβασης είναι οι φορείς εκτέλεσης αυτής, όπως αναφέρονται στην 

παρ. 1.1 της παρούσας. 

 Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό των φορέων εκτέλεσης κατά τα οικονομικά έτη 2023 και 

2024. Ειδικότερα, για την κάλυψη της δαπάνης της σύμβασης έχουμε: 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΤΟΥΣ  

2022 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΤΟΥΣ  

2023 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΤΟΥΣ  

2024 

ΑΑΥ  

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Δήμος Πύργου 
 

10.6641.03 0,00 52.617,02 17.539,01 9ΗΗΔΩ17-ΤΨΤ 

20.6641.04 0,00 184.716,15 61.572,05 9ΗΗΔΩ17-ΤΨΤ 

30.6641.03 0,00 184.716,15 61.572,05 9ΗΗΔΩ17-ΤΨΤ 

35.6641.02 0,00 23.089,52 7.696,51 9ΗΗΔΩ17-ΤΨΤ 

50.6641 0,00 46.179,04 15.393,01 9ΗΗΔΩ17-ΤΨΤ 

Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο 

Πύργου  

10-6641.002  0,00 6.223,13 6.223,12 91Β5ΟΛΚΑ-ΒΙΜ 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Σχολική 

Επιτροπή 

Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Δήμου Πύργου 

44/20-5-2022 «ΘΕΡΜΑΝΣΗ» 

 

126.703,20 

 

Σχολική 

Επιτροπή 

Μονάδων 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Δήμου Πύργου  

 

20/11-5-2022 

 

«ΘΕΡΜΑΝΣΗ» 

 

77.971,20 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών υγρών 

για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πύργου και 

Νομικών Προσώπων αυτού, κατά τη χρονική περίοδο 2023 – 2024. Τα προς προμήθεια είδη 

κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

«Καύσιμα»                              09100000-0 

«Γράσα και Λιπαντικά»             24951000-5 

 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου δίδεται στην από 14-10-2022 ανασυνταγμένη μελέτη, 

όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Πρασίνου του Δήμου Πύργου. Οι ποσότητες που αναγράφονται στη μελέτη είναι ενδεικτικές και 

δε δεσμεύουν το Δήμο Πύργου ή τους λοιπούς φορείς εκτέλεσης της σύμβασης για τη συνολική 

απορρόφησή τους. 

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 832.890,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (καθαρή αξία 671.686,10 € και ποσό ΦΠΑ 161.204,66 €). 

Το αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα/ομάδες. Προσφορές 

υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι η 

προσφορά αφορά σε όλα τα είδη και τις ποσότητες που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε 

τμήμα/ομάδα.  

Ειδικότερα, τα προς προμήθεια είδη ανά τμήμα, εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

«ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)» 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ / 

ΛΙΤΡΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡ/ΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Πετρέλαιο κίνησης λίτρο 250.000,00 1,450 362.500,00 

Βενζίνη αμόλυβδη 95 

οκτ 

λίτρο 30.000,00 1,660 49.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 412.300,00 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

«ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)» 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
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ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ / 

ΛΙΤΡΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡ/ΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Πετρέλαιο κίνησης λίτρο 5.000,30 1,450 7.250,44 

Βενζίνη αμόλυβδη 95 

οκτ 

λίτρο 799,92 1,660 1.327,87 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 8.578,31 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ / 

ΛΙΤΡΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Γ1. Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

λίτρο 25.000,00 1,270 31.750,00 

Γ2. Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

λίτρο 65.000,00 1,270 82.550,00 

Γ3. Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

λίτρο 40.000,00 1,270 50.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ 165.100,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 

«ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΓΡΑ» 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, ΔΛΤ ΠΥΡΓΟΥ 

ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Δ1. Λιπαντικά λίτρο 84.248,80 

Δ2. Λιπαντικά λίτρο 1.458,99 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ 85.707,79 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α + Β + Γ + Δ 671.686,10 

ΦΠΑ 24% 161.204,66 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α + Β + Γ + Δ 832.890,76 

 

Με βάση την διακήρυξη τα ως άνω τμήματα θα καταχωρηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ  ως εξής: 

• ΤΜΗΜΑ Α και ΤΜΗΜΑ Β (ένας συστημικός αριθμός). 
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• ΤΜΗΜΑ Γ (ένας συστημικός αριθμός). 

• ΤΜΗΜΑ Δ (ένας συστημικός αριθμός). 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω    της    

διαδικτυακής   πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αμέσως μετά τη δημοσίευση  

στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 
Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 13:00 

 

Γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών λόγω επείγουσας κατάστασης, κατόπιν της αριθμ. 

761/26-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

27 § 3 και 4 του Ν.4412/2016 (Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται 

τουλάχιστον σε 16 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής προκήρυξης της σύμβασης στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης). 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με  τη χρήση 

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στη διεύθυνση του Δήμου Πύργου στο διαδίκτυο (URL)  www.cityofpyrgos.gr 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες 

από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 

τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 

συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  

μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

1) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 

τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης . Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πύργου. 

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΠΟΣΟ € 

 ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(με στρογγυλοποίηση στο 

δεύτερο δεκαδικό ψηφίο) 

Α ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  4.123,00 

Β ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  85,78 

Γ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  1.651,00 

Δ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΓΡΑ 827,41 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για δύο ή περισσότερα τμήματα το ποσό της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής που υποχρεούνται να καταθέσουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 

(προσφέροντες), ισούται με το άθροισμα των ποσών ανά τμήμα, όπως αναγράφονται στον ως άνω 

πίνακα. 
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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 του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 26/11/2023 άλλως 

η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 

από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

2) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 § 4 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 

δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα εκτέλεσης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον για δεκαέξι (16) 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει τιμής , και συγκεκριμένα: 

-Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδα Α, Β και Γ) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τις διαμορφούμενες 

μέσες ημερήσιες τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το 

νομό Ηλείας και  

-Για τα λιπαντικά (ομάδα Δ) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού 

της μελέτης. 

Ειδικά για τα υγρά καύσιμα θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης  

χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5% (Ν. 4257/2014). Το ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο της 

προμήθειας μπορεί να είναι σε ακέραια ή δεκαδική μορφή. 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται 

ως μη κανονική. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η προμήθεια των υλικών  θα γίνεται σταδιακά τμηματικά, αμέσως μετά την υπογραφή της 

σύμβασης και έως την εξάντληση των ποσοτήτων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και 

κατόπιν έγγραφης εντολής των αρμοδίων οργάνων των φορέων εκτέλεσης της προμήθειας. 

 Ειδικότερα: 

Συμβατικός χρόνος παράδοσης, ανά τμήμα: 

ΤΜΗΜΑ Α & ΤΜΗΜΑ Β: Άμεσα με την προσκόμιση της σχετικής εντολής. 

ΤΜΗΜΑ Γ: Εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση της εντολής στον ανάδοχο. 

ΤΜΗΜΑ Δ: Εντός πέντε (5) ημερών από τη διαβίβαση της εντολής στον ανάδοχο. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 
δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται -για τα τμήματα Γ & Δ- να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό. 

Τόπος παράδοσης, ανά τμήμα:  

 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, είτε στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου, του νομικού προσώπου, των σχολικών μονάδων (πετρέλαιο 

θέρμανσης & λιπαντικά), είτε στις εγκαταστάσεις ή πρατήρια του προμηθευτή (πετρέλαιο κίνησης 

και βενζίνη).    

Ειδικότερα: 
ΤΜΗΜΑ Α & ΤΜΗΜΑ Β: Επειδή ο Δήμος Πύργου και το ΔΛΤ Πύργου δε διαθέτουν 

κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους – δεξαμενές καυσίμων, ο 

ανάδοχος  έχει την υποχρέωση να παραδίδει καθημερινά τα 

απαιτούμενα καύσιμα απ’ ευθείας στα οχήματα του Δήμου Πύργου ή 

του ΔΛΤ Πύργου. Διαφορετικά πρέπει να διαθέτει δικό του πρατήριο 

ή να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση συνεργαζόμενο συνεργείο σε 

σημείο που δε θα απέχει περισσότερα από 5 χιλιόμετρα από την έδρα 

του Δήμου Πύργου. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να υπάρχει και 
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υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της συνεργασίας από το προτεινόμενο 

πρατήριο. 

Ο Δήμος Πύργου μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο την παράδοση 

καυσίμων σε απομακρυσμένες περιοχές με βυτίο, κατόπιν έγγραφης 

εντολής, εντός των γεωγραφικών ορίων του καλλικρατικού δήμου, 

όπου θα δουλεύουν βαρέα οχήματα και μηχανήματα. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ: Στις εγκαταστάσεις των φορέων εκτέλεσης της προμήθειας 

(εγκαταστάσεις του Δήμου ή των σχολικών μονάδων). 
 

 

ΤΜΗΜΑ Δ: Στην αποθήκη των φορέων εκτέλεσης της προμήθειας. Μετά από κάθε 

προσκόμιση υλικού,  ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, 

στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 

ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 
 

Ακολουθεί πίνακας με τους φορείς εκτέλεσης της προμήθειας, ανά τμήμα. 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α Δήμος Πύργου Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου 

Β ΔΛΤΠ Αρμόδια όργανα / υπηρεσίες του φορέα 

Γ Γ1. Δήμος Πύργου Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Γ2. Σχολική Επιτροπή   

     Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Αρμόδια όργανα / υπηρεσίες του φορέα 

Γ3. Σχολική Επιτροπή   

     Μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Αρμόδια όργανα / υπηρεσίες του φορέα 

Δ Δ1. Δήμος Πύργου Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου 

Δ2. ΔΛΤΠ Αρμόδια όργανα / υπηρεσίες του φορέα 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 

τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 

4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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(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 

διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. (αναλογική εφαρμογή του άρθρου 361 παρ.1γ του Ν.4412/2016)  

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 

αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης 

και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 

εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την 

ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 

4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 

μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 

πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί 

της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και 

δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

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 προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 

39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας 

σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 

αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 

σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 

προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 

παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 

προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, 

τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους 

αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της 

προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 

τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 

επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 

αναθέτουσας αρχής . 

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

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

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 
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Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 

αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 

την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση 

σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως 

άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 

ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 

προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 

αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του 

ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς 

λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της 

αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του 

δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., 

την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, 

την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 

Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 

υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 

κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή 

της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι 

απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο 

Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντας στα λοιπά μέρη της 

δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 

της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή 

από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 

τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 

άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται 

παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 

υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται 

αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 

σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 

η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 

ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 

του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δημοσιεύεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρείται στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Πύργου. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναρτάται στο διαδίκτυο (http://et.diavgeia.gov.gr/ – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και 

δημοσιεύεται στον ελληνικό (τοπικό) τύπο. Οι δαπάνες δημοσιεύσεων βαρύνουν τον 

ανάδοχο και επιμερίζονται, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε 

τμήματος. 

Τα έγγραφα της σύμβασης καταχωρούνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

στη διεύθυνση (URL) www.cityofpyrgos.gr στη διαδρομή ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΜΕΛΕΤΕΣ.   

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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