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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.861077(3120)/05-12-2022 

 
 

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

προμήθεια δύο (2) καινούριων οχημάτων, από το ελεύθερο εμπόριο, για την κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και ειδικότερα ενός (1) πετρελαιοκίνητου διπλοκάμπινου (ανατρεπόμενου) 

φορτηγού για τις ανάγκες της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων και ενός (1)  βενζινοκίνητου επιβατικού 

οχήματος για τις ελεγκτικές ανάγκες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (64.516,13,00€, άνευ ΦΠΑ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της/τους. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: α) η αρίθμ.335261(1159)/02-06-2022 (ΑΔΑΜ: 

22REQ010680272, ΑΔΑ:ΨΣ9Ι7ΛΛ-4ΣΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – 

Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας, συνολικού ύψους πενήντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (55.000,00€), 

με α/α καταχώρησης στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας: 2600, για το 

οικονομικό έτος 2022, για την προμήθεια ενός (1) διπλοκάμπινου (ανατρεπόμενου) φορτηγού και β) η 

αρίθμ.οικ.316998(1080)/06-05-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010502616, ΑΔΑ:ΨΩ0Ο7ΛΛ-ΝΔΝ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της 

Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας, συνολικού ύψους είκοσι πέντε 

χιλιάδων ΕΥΡΩ (25.000,00€), με α/α καταχώρησης στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της 

υπηρεσίας: 2362, για το οικονομικό έτος 2022, για την προμήθεια ενός (1)  επιβατικού οχήματος.  Η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 1731.01 - Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς, 

σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του φορέα 721 για την Π.Ε. Πιερίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ:1582/2022 (ΑΔΑ:6Ψ917ΛΛ-Θ1Ζ)  

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 06/12/2022 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΤΥΠΟ :06/12/2022 



ΑΔΑ: 6ΜΞΔ7ΛΛ-Φ12



ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς τον ΦΠΑ, 

υπολογιζόμενου επί του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο ή για τα οποία ο 

υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά. 

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 23η/12/2022 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/16 και στην 

αρίθμ.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: 28η/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.  

 

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

www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικούς Αριθμούς:177769 &178365, 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: 6ΜΞΔ7ΛΛ-Φ12
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