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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490180-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κατερίνη: Πετρέλαιο και αποστάγματα
2022/S 174-490180

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κατερίνης
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου 2
Πόλη: Κατερίνη
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
Ταχ. κωδικός: 60133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωαννίδου Ανατολή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: anatoli.ioannidou@katerini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2351350435
Φαξ:  +30 2351030686
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.katerini.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης
Πόλη: Κατερίνη
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
Ταχ. κωδικός: 60100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ξαφόπουλος Γεώργιος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sede@katerini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2351033622
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.katerini.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
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Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κατερίνης
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου 2
Πόλη: Κατερίνη
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
Ταχ. κωδικός: 60133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Καρφή Βαρβάρα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vkarfi@katerini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2351350439
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.katerini.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου 2
Πόλη: Κατερίνη
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
Ταχ. κωδικός: 60133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Διαμάντης Πέτρος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dedak.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2351037000
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.katerini.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης
Πόλη: Κατερίνη
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
Ταχ. κωδικός: 60100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Τσιγκαροπούλου Γιαννούλα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sepe@katerini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2351033011
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.katerini.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον 
εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
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I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών προσώπων.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09130000 Πετρέλαιο και αποστάγματα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη), τα οποία 
απαιτούνται, για την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη 
θέρμανση των κτιρίων, καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του 
προσώπών.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 167 689.20 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
09132000 Βενζίνη
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
60.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, για τα κτίρια του Δήμου Κατερίνης, 80.000 λίτρα βενζίνης για τα οχήματα 
του Δήμου Κατερίνης, 450.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Κατερίνης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 984 530.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες, είτε με αύξηση του συμβατικού τιμήματος λόγω ενεργοποίησης 
δικαιώματος προαίρεσης είτε χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική 
φύση της σύμβασης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρξουν), ανέρχεται έως το ποσό 
των 3.251.533,80 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. Το δικαίωμα προαίρεσης θα ενεργοποιηθεί με μονομερή δήλωση της 
αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται σχετική συμφωνία του αναδόχου, αν το ποσό της σύμβασης εξαντληθεί 
λόγω αύξησης των τιμών των καυσίμων ή λόγω ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών σε καύσιμα. Επίσης, στην 
περίπτωση που προκύψει ανάγκη για χρονική παράταση της σύμβασης με ταυτόχρονη αύξηση της αξίας της 
σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης για τα Γυμνάσια και Λύκεια της περιφέρειας
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
09132000 Βενζίνη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
177.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης και 2.900 λίτρα βενζίνη για τις ανάγκες της Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/
σης για τα Γυμνάσια και Λύκεια της περιφέρειας

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 233 015.90 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες, είτε με αύξηση του συμβατικού τιμήματος λόγω ενεργοποίησης 
δικαιώματος προαίρεσης είτε χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική 
φύση της σύμβασης.
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II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον 
υπάρξουν), ανέρχεται έως το ποσό των 3.251.533,80 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. Το δικαίωμα προαίρεσης θα 
ενεργοποιηθεί με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται σχετική συμφωνία του 
αναδόχου, αν το ποσό της σύμβασης εξαντληθεί λόγω αύξησης των τιμών των καυσίμων ή λόγω ιδιαίτερα 
αυξημένων αναγκών σε καύσιμα. Επίσης, στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη για χρονική παράταση της 
σύμβασης με ταυτόχρονη αύξηση της αξίας της σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη για τις ανάγκες του Ο.Π.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
09132000 Βενζίνη
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
55.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, 75.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης και 800 λίτρα βενζίνης για τις ανάγκες 
των κτιρίων, εγκαταστάσεων και οχημάτων του Ο.Π.Π.Α.Π.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 197 836.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες, είτε με αύξηση του συμβατικού τιμήματος λόγω ενεργοποίησης 
δικαιώματος προαίρεσης είτε χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική 
φύση της σύμβασης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον 
υπάρξουν), ανέρχεται έως το ποσό των 3.251.533,80 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. Το δικαίωμα προαίρεσης θα 
ενεργοποιηθεί με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται σχετική συμφωνία του 
αναδόχου, αν το ποσό της σύμβασης εξαντληθεί λόγω αύξησης των τιμών των καυσίμων ή λόγω ιδιαίτερα 
αυξημένων αναγκών σε καύσιμα. Επίσης, στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη για χρονική παράταση της 
σύμβασης με ταυτόχρονη αύξηση της αξίας της σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ)
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
20.400 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης και 9.500 λίτρα πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 42 126.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες, είτε με αύξηση του συμβατικού τιμήματος λόγω ενεργοποίησης 
δικαιώματος προαίρεσης είτε χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική 
φύση της σύμβασης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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Δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον 
υπάρξουν), ανέρχεται έως το ποσό των 3.251.533,80 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. Το δικαίωμα προαίρεσης θα 
ενεργοποιηθεί με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται σχετική συμφωνία του 
αναδόχου, αν το ποσό της σύμβασης εξαντληθεί λόγω αύξησης των τιμών των καυσίμων ή λόγω ιδιαίτερα 
αυξημένων αναγκών σε καύσιμα. Επίσης, στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη για χρονική παράταση της 
σύμβασης με ταυτόχρονη αύξηση της αξίας της σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κατερίνης (Α' ομάδα 
σχολείων)
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
202.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κατερίνης 
(Α' ομάδα σχολείων)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 259 570.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες, είτε με αύξηση του συμβατικού τιμήματος λόγω ενεργοποίησης 
δικαιώματος προαίρεσης είτε χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική 
φύση της σύμβασης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον 
υπάρξουν), ανέρχεται έως το ποσό των 3.251.533,80 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. Το δικαίωμα προαίρεσης θα 
ενεργοποιηθεί με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται σχετική συμφωνία του 
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αναδόχου, αν το ποσό της σύμβασης εξαντληθεί λόγω αύξησης των τιμών των καυσίμων ή λόγω ιδιαίτερα 
αυξημένων αναγκών σε καύσιμα. Επίσης, στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη για χρονική παράταση της 
σύμβασης με ταυτόχρονη αύξηση της αξίας της σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες της Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου 
Κατερίνης (Β' ομάδα σχολείων)
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
170.500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης και 5.500 λίτρα πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της Σχολ. Επιτροπής 
Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κατερίνης (Β' ομάδα σχολείων)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 228 305.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες, είτε με αύξηση του συμβατικού τιμήματος λόγω ενεργοποίησης 
δικαιώματος προαίρεσης είτε χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική 
φύση της σύμβασης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον 
υπάρξουν), ανέρχεται έως το ποσό των 3.251.533,80 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. Το δικαίωμα προαίρεσης θα 
ενεργοποιηθεί με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται σχετική συμφωνία του 
αναδόχου, αν το ποσό της σύμβασης εξαντληθεί λόγω αύξησης των τιμών των καυσίμων ή λόγω ιδιαίτερα 
αυξημένων αναγκών σε καύσιμα. Επίσης, στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη για χρονική παράταση της 
σύμβασης με ταυτόχρονη αύξηση της αξίας της σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο.
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II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες της Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης για τα 
Γυμνάσια και Λύκεια του κέντρου της πόλης Κατερίνης
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
173.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης για τα Γυμνάσια και 
Λύκεια του κέντρου της πόλης Κατερίνης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 222 305.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες, είτε με αύξηση του συμβατικού τιμήματος λόγω ενεργοποίησης 
δικαιώματος προαίρεσης είτε χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική 
φύση της σύμβασης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον 
υπάρξουν), ανέρχεται έως το ποσό των 3.251.533,80 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. Το δικαίωμα προαίρεσης θα 
ενεργοποιηθεί με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται σχετική συμφωνία του 
αναδόχου, αν το ποσό της σύμβασης εξαντληθεί λόγω αύξησης των τιμών των καυσίμων ή λόγω ιδιαίτερα 
αυξημένων αναγκών σε καύσιμα. Επίσης, στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη για χρονική παράταση της 
σύμβασης με ταυτόχρονη αύξηση της αξίας της σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και να 
δραστηριοποιούνται ή να έχουν τις εγκαταστάσεις τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης ή των 
όμορων Δήμων και σε απόσταση έως 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Κατερίνης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Για την απόδειξη καταλληλόλητας προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου 
το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
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IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/10/2022
Τοπική ώρα: 23:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/10/2022
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (Πρώην ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

09/09/2022 S174
https://ted.europa.eu/TED

11 / 12

www.promitheus.gov.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr




EE/S S174
09/09/2022
490180-2022-EL

12 / 12

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κατερίνης
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου, Δημαρχείο Κατερίνης
Πόλη: Κατερίνη
Ταχ. κωδικός: 60133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: anatoli.ioannidou@katerini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2351350435
Φαξ:  +30 2351030686

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/09/2022
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