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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.  
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  οικ.844834(3056)/29-11-2022 

 

Η Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πιερίας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 

Π.Ε,. Πιερίας και των περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν. Πιερίας, για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της 

σύμβασης έως 31-12-2024. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.945,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% & δικαιώματος προαίρεσης 15% 

Η δαπάνη των Τμημάτων 1 & 2 θα βαρύνει τον Π/Υ της Π.Ε.Πιερίας ετών 2023 & 2024  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 

(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη νομίμως διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους) 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ 31-12-24 

Bεβαίωση αρ.πρ. 782589(2827)/11-11-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011587043, ΑΔΑ:ΩΜΟΠ7ΛΛ-ΑΣΝ) του Προϊσταμένου 

Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΚΜ, σύμφωνα με την παρ.8β του άρθ.67 του ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθ.66 του ν.4811/2021. 

- ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια 19.440 lt πετρέλαιο θέρμανσης για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Πιερίας και των Δ/νσεων Εκπ/σης 

- ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια 59.040 lt πετρέλαιο κίνησης και 12.432 lt βενζίνη αμόλυβδη για τα οχήματα & μηχανήματα 

έργου της Π.Ε.Πιερίας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ: 1581/2022 (ΑΔΑ: ΨΘ0Γ7ΛΛ-Π96) 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:  29/11/2022 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ & ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ: 30/11/2022 (ημερήσιο)-6/12/2022 (εβδομαδιαίο) 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης  χωρίς το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

διακήρυξη, ήτοι μέχρι και την 16/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο ν.4412/16 και στην αριθμ. 64233/08-06-2021(Β’ 2453/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 

και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». Προσφορές που θα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα  θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21η/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00,μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης 

Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων.  



ΑΔΑ: 9ΨΟΓ7ΛΛ-Χ7Η



Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

www.promitheus.gov.gr όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 177264 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Πιερίας http://www.pkm.gov.gr  

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

      

                        

 

 

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


ΑΔΑ: 9ΨΟΓ7ΛΛ-Χ7Η
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