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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συµµετοχής στη διαδικασία 
της διαπραγµάτευσης, για την ανάδειξη προµηθευτή-χορηγητή υγρών 
καυσίµων θέρµανσης και κίνησης, για την κάλυψη αναγκών των 
Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών και του ΟΑΕ∆ στο Ν.Σερρών (ΚΕΤΕΚ, ΚΠΑ2 
ΣΕΡΡΩΝ, ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΚΠΑ2 ΣΙ∆/ΣΤΡΟΥ, ΒΝΣ), από την υπογραφή 
της σύµβασης και έως 31-12-2018, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, µε συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 335.812,61 
Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. 
          
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη: 
 
1) το ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
2) το π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
3) το ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
4) το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
5) το ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1, 
6) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  
7) το ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 
∆εκεµβρίου 2007 (L335)», 
8) το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
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9) το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
10) το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
11) το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
12) το άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 
13) το άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών, 
14) το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
15) το ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις”, 
16) το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
17) το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
18) το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα”,  
19) το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  
20) το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 
21) την µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων», 
22) την µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 
23) το άρθρο 13, παρ.6, του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Ά/30-5-97) «∆ιοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
24) το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’/ 02-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς 
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 
25) την αριθµ. Α3- 1214/19-3-86 ΚΥΑ περί καθορισµού τιµών διάθεσης προϊόντων 
πετρελαίου  
26) τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά 
τεύχη της αρίθµ. 183185/1829/16-5-2017 (Α∆ΑΜ 17PROC006207268) ∆ιακήρυξης, 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
Επιπλέον η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τις ακόλουθες 
κανονιστικές πράξεις: 
 
της µε αρ. 252/5-12-2016 (αρ. συνεδρίασης 23, θέµα 10ο) Απόφασης του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ), περί 
Έγκρισης προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2017. 
της µε αρ. 2108/45/22-11-2016 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. 
(Α∆Α: ΨΒΨ97ΛΛ-9ΛΥ), που αφορά την ανάδειξη µελών επιτροπών αξιολόγησης 
διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Σερρών. 
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της µε αρ. 2362/20-12-2016 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (Α∆Α: 
ΩΨΟΓ7ΛΛ-838), που αφορά τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών. 
της µε αρ.670/13/25-4-2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. 
(Α∆Α:ΩΣΠΖ7ΛΛ-Α39) περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού, διεθνή, µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου της προµήθειας καυσίµων κίνησης, 
θέρµανσης και ελαιολιπαντικών των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών και του ΟΑΕ∆ στο 
Ν.Σερρών (ΚΕΤΕΚ, ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ, ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΚΠΑ2 ΣΙ∆/ΣΤΡΟΥ, ΒΝΣ), από την 
υπογραφή της σύµβασης και έως 31-12-2018, συνολικού προϋπολογισµού 
442.246,76 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
των µε αρ. 1)182762/1809/10-5-17, 2)182761/1808/10-5-17 Αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης του Τµήµατος Προϋπολογισµού Λογιστικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης της 
Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών, µε α/α καταχώρησης 
1490/10-5-2017 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας (Α∆Α: 
ΨΕΟΕ7ΛΛ-ΜΥΨ), Α∆ΑΜ εγκεκρ. αιτήµατος: 16REQ004489702) και µε α/α 
καταχώρησης 1483/10-5-2017 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της 
Υπηρεσίας (Α∆Α: ΩΒΖΗ7ΛΛ-ΦΡ3), (Α∆ΑΜ εγκεκρ. αιτήµατος: 16REQ004490005) 
αντίστοιχα. 
των µε αρ. πρωτ.30287/1018/1-8-16 (Α∆Α:ΩΠΒΝ465Θ1Ω-Σ2Ρ) πολυετή έγκριση 
πίστωσης του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης και 180/24-1-17 
(Α∆Α:Ω59Ζ4691Ω2-379) έγκριση ανάληψης υποχρέωσης της Π.∆. Ανατ. Μακεδονίας 
& Θράκης του ΟΑΕ∆. 
την αρίθµ. 183185/1829/16-5-2017 (Α∆ΑΜ 17PROC006207268) ∆ιακήρυξη ανοικτού, 
διεθνή, µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου της προµήθειας 
καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και ελαιολιπαντικών των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών 
και του ΟΑΕ∆ στο Ν.Σερρών (ΚΕΤΕΚ, ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ, ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΚΠΑ2 
ΣΙ∆/ΣΤΡΟΥ, ΒΝΣ), από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31-12-2018, συνολικού 
προϋπολογισµού 442.246,76 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
την αρίθµ. 1231/24/11.07.17 (Α∆Α:7ΖΜ77ΛΛ-ΒΤΓ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, καθώς δεν υποβλήθηκε καµία 
προσφορά για τα καύσιµα κίνησης και θέρµανσης. 
την αρίθµ.89/2017 σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
την αρίθµ. 1671/31/12.09.17 (Α∆Α:Ω9ΝΑ7ΛΛ-9ΥΥ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης για προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης. 

 
Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις προσφορές τους εντός της 
προθεσµίας που αναφέρεται παρακάτω και να συµµετάσχουν στην ανάθεση µε την 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης.  
 
Η εκτέλεση της προµήθειας αφορά στα κατωτέρω είδη: 
1. Αµόλυβδη Βενζίνη, CPV 09132100-4 (43.000 λίτρα). 
2. Πετρέλαιο κίνησης, CPV 09134200-9 (164.462 λίτρα). 
3. Πετρέλαιο θέρµανσης, CPV 09135100-5 (161.981 λίτρα). 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
335.812,61 Ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., το οποίο 
επιµερίζεται ως ακολούθως:(Καύσιµα θέρµανσης: 122.619,62 €, 
Καύσιµα Κίνησης: 213.192,99 €).  
Προκειµένου να συµµετέχουν στη διαδικασία διαπραγµάτευσης θα πρέπει να 
υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρµας του 
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Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα πρόσκληση και στην αρίθ. 183185/1829/16-5-2017 (Α∆ΑΜ 
17PROC006207268) ∆ιακήρυξη του άγονου (ως προς τα καύσιµα κίνησης και 
θέρµανσης), ηλεκτρονικού διαγωνισµού που προηγήθηκε, σύµφωνα µε τις οµάδες, 
όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το άρθρο 2.4.3.1. της παραπάνω 
διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά. 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Η Οικονοµική προσφορά για τα καύσιµα υποβάλλεται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
% στη νοµίµως διαµορφωµένη κάθε φορά µέση τιµή χονδρικής πώλησης του είδους, 
όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.. 
 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα 
συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία 
(αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης επί 
της µέσης διαµορφούµενης λιανικής τιµής, που προσφέρουν από την Τιµή 
Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα για το αντίστοιχο υπό προµήθεια 
είδος, 
 
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών (άνευ ΦΠΑ): 
Τ αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης χονδρικής πώλησης:0,987 
Τ αναφοράς Βενζίνη Αµόλυβδη χονδρικής πώλησης:1,183 
Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης χονδρικής πώλησης: 0,757 
 
Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως 
ακριβώς ζητείται από τη ∆ιακήρυξη) 3% για το Πετρέλαιο Κίνησης χονδρικής 
πώλησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του 
συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,987 – (0,987 x 0,03)=0,957 
 
Η αρνητική έκπτωση δεν ισχύει για τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης, όπως 
προβλέπεται από το αρθρ.63 του Ν.4257/2014. 
 
 
Τα είδη καυσίµων που θα χρειαστούν για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών 
της ΠΕ Σερρών και του ΟΑΕ∆ στο Ν.Σερρών (ΚΕΤΕΚ, ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ, ΚΠΑ2 
ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΚΠΑ2 ΣΙ∆/ΣΤΡΟΥ, ΒΝΣ), για τα έτη 2017-2018, κατά είδος, Οµάδα, 
Υπηρεσία, ποσότητες και προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι: 
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Α)ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ & ΟΑΕ∆. 

 
 
 
Β)ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

 
 
Γ)ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

 
 

 
Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας: Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
% στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή χονδρικής πώλησης του είδους 
όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.. 
 
 
 
 

 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 

ΝΠ∆∆ 
ΛΙΤΡΑ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ  

40.481 0,757 30.644,12 37.998,71 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ  

25.000 0,757 18.925,00 23.467,00 

1η 
ΟΜΑ∆Α  

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ  

12.500 0,757 9.462,50 11.733,50 

ΟΑΕ∆(ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ) 
12.600 0,757 9.538,20 11.827,37 

  ΟΑΕ∆ (ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ) 18.100 0,757 13.701,70 16.990,11 

2η 
ΟΜΑ∆Α 

 
   ΟΑΕ∆ (ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ) 47.100 0,757 35.654,70 44.211,83 

3η 
ΟΜΑ∆Α 

  ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2 ΣΙ∆/ΣΤΡΟΥ) 
3.100 0,757 2.346,70 2.909,91 

4η 
ΟΜΑ∆Α 

  ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ) 
3.100 0,757 2.346,70 2.909,91 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 161.981 0,757 122.619,62 152.048,34 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

/ ΝΠ∆∆ 
ΛΙΤΡΑ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

5η 
ΟΜΑ∆Α  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ  

43.000 1,183 50.869,00 63.077,56 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΝΠ∆∆ 
ΛΙΤΡΑ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

6η 
ΟΜΑ∆Α  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ  164.462 0,987 162.323,99 201.281,75 
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Τόπος –Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov

.gr 
Του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Συστηµικός Αριθµός 
∆ιαγωνισµού: 46230 

28/09/2017 28/09/2017  30/10/2017  
και ώρα 14:00:00  

3/11/2017  
και ώρα 09:00:00  

 
 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω 
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του 
Ν.4155/12 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
       Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων www.promitheus.gov.gr  
Η παρούσα είναι αναρτηµένη στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Σερρών  www.pkm.gov.gr. 
 
 
                                                                                 Ο Αντιπεριφερειάρχης 
                                                                                               Π.Ε. Σερρών 
 
  
                                                                                         Ιωάννης  Μωϋσιάδης 
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