
 
 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 4236/134 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Αναθέτουσα αρχή:   Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Σπηλιάδου  8 -  48 100  Πρέβεζα 

Τηλ: 2682 3 60299   FAX: 2682 3 60217 - Πληροφορίες: Χαρίλαος Γεωργίου 

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού:  Ανοικτός μειοδοτικός  διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ της Ε.Ε. και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του ν. 2286/1995, καθώς και του π.δ. 

118/2007. 

3α. Αντικείμενο της προμήθειας: Ανάδειξη προμηθευτών λιπαντικών και πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.   

3β. Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη:  150.000,00 €. 

4. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: Περ/κή Ενότητα Πρέβεζας, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, 

Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8  - Πρέβεζα, καθημερινά 08.00 π.μ. - 15.00 μ.μ.  

5α. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών:  
  18 - 2  -2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ. 

5β. Γλώσσα: Ελληνική. 

5γ. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη. 

6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών:  
Ανοικτή συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες προμηθευτές 

7. Εγγυήσεις: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  της διακήρυξης  

8. Δικαίωμα συμμετοχής: Οι ασχολούμενοι με την εμπορία καυσίμων και λιπαντικών. 

9α.Τόπος παράδοσης – παραλαβής υλικών:  

1. Πετρελαιοειδή: 

• Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι δεξαμενές των κτηρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περ/κής Ενότητας  Πρέβεζας. 
• Πετρέλαιο κίνησης     : Στους χώρους εργασίας των  μηχανημάτων. 
• Βενζίνη                      : Το πρατήριο υγρών καυσίμων του μειοδότη. 
2.  Λιπαντικά : Τα λιπαντικά  θα παραδίδονται  στον εκάστοτε χώρο εργασίας των μηχανημάτων.  

9β. Διάρκεια της σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31-12-2011, δυνάμενου του χρόνου 

να παραταθεί για δίμηνο χρονικό διάστημα, μονομερώς,  με απόφαση της Οικ. Επιτροπής Περιφέρειας Ηπεί-

ρου. 

9γ. Πληρωμή:  Μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερ/νία διενέργειας του διαγωνισμού. 

11. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας:  Η κατακύρωση θα γίνει, κατά είδος, στους προσφέροντας το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ( %).  

13. Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό τύπο:    1  - 2   -2011 

12. Η υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος αυξομείωσης των ποσοτήτων μέχρι ποσοστού + 30%   
                                                                                           

       Ιωάννινα   1 -  2  -    2011 

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                       

 
                                                                               ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 


