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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 6/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, μετά από τις 
2487/2013, 1723/2013, 211/2014 & 912/ 2014 αποφάσεις της Oικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή(υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%) στην 
εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, μέση λιανική τιμή πώλησης 
του κάθε είδους κατά την ημέρα παράδοσής του) για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
συνολικού προϋπολογισμού 47.750,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(ήτοι 38.821,13€ 
πλέον Φ.Π.Α.) επιμεριζόμενου:  

α) σε 17.000,00€ με Φ.Π.Α. (13.822,00€ πλέον Φ.Π.Α) για πετρέλαιο θέρμανσης και 

β) σε 30.750,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(ήτοι 25.000,00 πλέον Φ.Π.Α.) για υγρά 
καύσιμα κίνησης(απλή αμόλυβδη βενζίνη κίνησης & πετρέλαιο κίνησης) ήτοι: 

1) 25.150,00€  με Φ.Π.Α(20.447,15€ πλέον Φ.Π.Α.) για απλή αμόλυβδη βενζίνη κίνησης 
και 

2) 5.600,00€ με Φ.Π.Α.(4.552,84€ πλέον Φ.Π.Α.) για πετρέλαιο κίνησης 

για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών και των υπηρεσιακών οχημάτων & 
μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α.    
      Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-5-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α(17Ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη). 
     Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται ή να αποστέλλονται στην Γραμματεία της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη 
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Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη, με 
οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Παρασκευή  23-5-2014 και 
ώρα 14:30 μ.μ.. Επίσης μπορούν να καταθέτονται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή στις 26-5-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
      Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην αναλυτική 
διακήρυξη η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 
(www.patt.gov.gr). Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους & τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν επιπλέον 
πληροφορίες από την Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών τηλ. 213-2005155 & 213-
2005138.-  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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