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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη     26 Απριλίου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.οικ. 162308(1263) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

Ταχ. ∆/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς: 
Ταχ. Κώδικας : 60132  
Πληροφορίες : Θωµαή Πιπερίδου  
Τηλέφωνο  : 2351 351 246  

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Fax : 2351 351 241    
Email : t.piperidou@pieria.pkm.gov.gr   

 
 

  
ΘΕΜΑ: Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προµήθεια καυσίµων 

κίνησης υπηρεσιακών οχηµάτων Π.Ε.Πιερίας.   

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας  

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 133/2010 «Οργανισµός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε µε τις αρίθµ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016) 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» και ιδίως τα άρθρα 233, 235, 328 του βιβλίου ΙΙ «Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών πρώην εξαιρουµένων τοµέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»  

5. Τις διατάξεις του Ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11) Ν.4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

6. Το Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης ∆ιαδικασιών Προµηθειών ∆ηµοσίου”. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  . 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας  2009/50/ΕΚ.»  

9. Του Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 

10. Την αριθµ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. περί Μεταβίβασης 

συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 

17PROC006106275 2017-04-26

ΑΔΑ: ΨΕ4Ω7ΛΛ-ΚΩ0



 2 

άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό 

Γραµµατέα και τους Προϊστάµενους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ.Β/21-11-2014), όπως συµπληρώθηκε µε την αρίθµ. 

217324(3671)/12-5-2015 απόφαση (ΦΕΚ 929/τ.Β/21-5-2015) και τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 

οικ.30140(386) όµοια απόφαση (ΦΕΚ 335/τ.Β/8-2-2017), 

11. Την αριθµ οικ.30140(386)/27-01-2017 (ΦΕΚ 335/Β/2017) Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 

Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στον Προϊστάµενο της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και 

Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

12. Το αρ. οικ. 746/08-02-2017 πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 

Π.Ε.Πιερίας  µε Α∆ΑΜ: 17REQ005799842. 

13. Το αρίθµ. 1999/09-02-2017 πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

Π.Ε.Πιερίας  µε Α∆ΑΜ: 17REQ005804350. 

14. Την αρίθµ.416/2017 (Α∆Α:Ω55Ξ7ΛΛ-ΚΛΤ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης δαπανών και 

διάθεσης πιστώσεων για την επείγουσα προµήθεια καυσίµων κίνησης υπηρεσιακών οχηµάτων για την 

αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών καθώς και τη µετακίνησης των συνεργείων των κτηνιάτρων στις 

εκτροφές. 

15. Την αρίθµ.417/2017 (Α∆Α:611Υ7ΛΛ-ΦΦΘ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης δαπανών και 

διάθεσης πιστώσεων για την επείγουσα προµήθεια καυσίµων κίνησης υπηρεσιακών οχηµάτων 

προκείµενου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη  διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους της ∆/νσης 

∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 

16. Την αριθµ. οικ. 210713(2155)/18-05-2016 (Α∆Α:ΩΛΘΘ7ΛΛ-275 & Α∆ΑΜ: 16REQ004419169) πολυετή 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης & την αριθµ.36089(212)/01-02-2017 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης  (Α/Α 273 & Α∆Α: ΩΖΟ∆7ΛΛ-ΦΗ0) ποσού 84.500,00 € η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υποδ/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας εξόδων του οικ. έτους 2017 µε α/α 421 και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 1511.01 

οικονοµικού έτους 2017 (Α∆ΑΜ: 17REQ005777276 & 17REQ006059924) 

17. Την αρ. 551/2017 (Πρακτίκό 11ο/04-04-2017) (Α∆Α: 6Θ∆47ΛΛ-8ΑΨ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. περί 

έγκρισης της διενέργειας και των όρων του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού προµήθειας 

υγρών καυσίµων (βενζίνης αµόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & πετρελαίου θέρµανσης) και 

ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Πιερίας και των Περιφερειακών ∆/νσεων 

Εκπαίδευσης του Ν.Πιερίας, καθώς και των Ν.Π.∆.∆. Ν.Πιερίας για ένα έτος. 

18. Η αρ. οικ. 145759(1099)/12-04-2017 (Α∆Α:ΩΛ9Ε7ΛΛ-ΨΙ7 & Α∆ΑΜ: 17PROC006061465) πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια του θέµατος. 

19. Το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την ανωτέρω πρόσκληση και η διαδικασία απέβη άγονη. 

20. Την ανάγκη διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, µέσω της δυνατότητας µετακίνησης µε τα υπηρεσιακά 

οχήµατα των υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας και του Τµήµατος 

Κτηνιατρικής για τη διενέργεια ελέγχων και την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, µέχρι την ολοκλήρωση 

του ανωτέρω διαγωνισµού. 
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Ανακοινώνει   

ότι προτίθεται να προβεί εν νέου σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µετά από συλλογή και αξιολόγηση 

οικονοµικών προσφορών, για την επείγουσα προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνης αµόλυβδης & 

πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες κίνησης  των υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε.Πιερίας, µε κριτήριο 

ανάθεσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής στο σύνολο των ειδών του 

παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ (παρ. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) και σύµφωνα µε το 

συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται  στο ποσό των 5.953,74€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ο οποίος θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Π.Ε. Πιερίας 

οικ. έτους 2017 και συγκεκριµένα τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 1511.01  

 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιµής (το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη νοµίµως διαµορφωµένη κάθε φορά µέση 

τιµή λιανικής πώλησης του είδους) 

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ανάδειξη προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει, ως 

αντισυµβαλλόµενος σύµβασης, την επείγουσα προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνης αµόλυβδης & 

πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες κίνησης  των υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε.Πιερίας για του εξής 

λόγους: 

1. Προκείµενου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη  διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους της ∆/νσης 

∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας. 

2. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν έκτακτες ανάγκες, καθώς και να διασφαλισθεί η µετακίνηση των 

συνεργείων των κτηνιάτρων στις εκτροφές. 

 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης των υπηρεσιακών οχηµάτων της 

Π.Ε Πιερίας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ME ΦΠΑ 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΟ 1.800 0,996 1.792,80 2.223,07 

2 
ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

ΛΙΤΡΟ 2.450 1,228 3.008,60 3.730,66 

ΣΥΝΟΛΟ 4.801,40 5.953,74 
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Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του 

ΠΙΝΑΚΑ και δεν υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς µέρους µόνο των ζητούµενων ειδών. 

 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

α) Τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά και αλλοδαπά), 

β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισµοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

 που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν   νόµιµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόµενα στις 

διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 

υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής µορφής, εάν της ανατεθεί 

η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας. 

Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας και την  

ανάθεση της σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν.4412/2016. 

 

3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α) Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την οικονοµική προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

1) ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδική απόφαση  (Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου), από την οποία να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε εγκληµατική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/8-8-2016). Η υποχρέωση προσκόµισης της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης αφορά όλα τα πρόσωπα 

που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό . 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2) Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόµου. 

3) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραµµένοι µέχρι τη λήξη 

της προθεσµίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόµου). 
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4) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του 

ανωτέρω νόµου)  

5) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

6) Ότι η ποιότητα των προσφερόµενων  τύπων πετρελαιοειδών είναι σύµφωνη µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

προδιαγραφές όπως καθορίζονται µε αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου  

7) Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να 

αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 

Σηµείωση : Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος ποινικού µητρώου αφορά όλα τα 

πρόσωπα που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

8) ∆εσµεύονται για την πλήρη προµήθεια των υλικών της παρούσας στο σύνολό τους, στην περίπτωση 

που η εν λόγω προµήθεια κατακυρωθεί σε αυτούς. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Οικονοµική προσφορά  θα υποβληθεί µε ποσοστό έκπτωσης, στη νοµίµως διαµορφωµένη, για έκαστο 

είδος, κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους στην περιοχή. 

Ειδικότερα η λιανική τιµή των καυσίµων θα προσδιορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου και Ανωνύµων 

Εταιρειών της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πιερίας της Π.Κ.Μ., µε τιµοληψίες βάσει του 

πίνακα πρατηρίων και θα εκδίδεται σχετικό δελτίο µέσης ενδεικτικής λιανικής τιµής, η οποία θα προκύπτει 

ως αριθµητικός µέσος όρος. 

Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα  του συνηµµένου 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Η οικονοµική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο εντός του ενιαίου φακέλου. 

Σε περίπτωση προσφορών µε το ίδιο οικονοµικό τίµηµα (ποσοστό έκπτωσης) θα γίνει διαπραγµάτευση µε 

τους υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει µειοδότης θα γίνει κλήρωση. 

Το ποσό της οικονοµικής προσφοράς δεν επιδέχεται καµίας αλλαγής.  

 

Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προµηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το ∆ηµόσιο Λογιστικό . 

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νοµική επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά 

καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην 

προσφορά του. 

 

5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τµηµατικά, ανάλογα µε τις έκτακτες ανάγκες των 

παραληπτών, µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή.  
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H παράδοση της ζητούµενης κάθε φορά ποσότητας αµόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης θα 

πραγµατοποιείται στο πρατήριο του προµηθευτή το  οποίο δεν µπορεί να απέχει περισσότερο των 30 km 

από το κτίριο της Π.Ε. Πιερίας.  

Η ισχύς της σύµβασης εκτείνεται από υπογραφής της, είτε µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού, είτε 

µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, είτε µέχρι την ολοκλήρωση του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού, που 

εγκρίθηκε µε την αρ. 551/2017 απόφαση της Ο.Ε.  της Π.Κ.Μ. και πάντως εντός του οικ. έτους 2017. 

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 02/05/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 

9.00 π.µ 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την οικονοµική προσφορά 

υποβάλλονται : 

α) είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της 

Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

β) είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της 

Π.Ε. Πιερίας 

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν 

παραλαµβάνονται. 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης 

Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την Τρίτη 02-05-2017 και ώρα 9.30 π.µ. 

 

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς: 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας 

∆/νση Οικονοµικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων  

Τµήµα Προµηθειών 

Ταχ. ∆ιεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Συµµετοχή στη διαδικασία ανάθεσης για την για την επείγουσα προµήθεια καυσίµων κίνησης υπηρεσιακών 

οχηµάτων Π.Ε.Πιερίας.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 

2351351246-245-238  

 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη ∆ιαύγεια, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας 

Αρχής  http://pieria.pkm.gov.gr.  

 

                                                                                                         Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
                                                                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                   

 
 
 

                                                                                                  ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Τίτλος Επιχείρησης, λοιπά στοιχεία         Προς : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
                                   ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

                        & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
                        ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Κ.Μ. 
                        ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
                        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
Σύµφωνα µε την αρ. …/201… (……….…./ …-…-201…) πρόσκληση για την επείγουσα προµήθεια 

υγρών καυσίµων (βενζίνης αµόλυβδης & πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες κίνησης  των 

υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε.Πιερίας, υποβάλλω την κάτωθι οικονοµική προσφορά: 

 
 

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ …………%  

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η …………%  

 
 
 

 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ …/…/201.. 
 
  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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