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Αριθμός Διακήρυξης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης  και θέρμανσης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ τομέα Κέρκυρας 7
ης

 

Περιφέρειας  ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας έτους 2019. 

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του 

αναδόχου προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης  και θέρμανσης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ τομέα Κέρκυρας 

7
ης

 Περιφέρειας , με προϋπολογισμό σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και 

ενενήντα δύο λεπτών (49.857,92 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2019. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού Πέμπτη 20 -06-2019 και ώρα 14:30 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η  

Τρίτη 25 -06-2019 και ώρα 10:00π.μ. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται στην δικτυακή πύλη 

της υπηρεσίας www.pin.gov.gr  στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα → Προκηρύξεις. 

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι 31.12.2019, με δυνατότητα παράτασης που δε θα 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες και το φυσικό ή / και οικονομικό αντικείμενο της συναφθείσας σύμβασης, Η 

παράταση θα δίνεται ανά τρίμηνο, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του 

Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Η χρηματοδότηση είναι από τον προϋπολογισμό του φορέα 50184, ΚΑΕ 1611α, του Οικονομικού Έτους 

2019.  

Η απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  με αριθμ.πρωτ.2106/17-04-2019, καταχωρημένη στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωμής του ΕΚΑΒ τομέα Κέρκυρας 7
ης

 Περιφέρειας  , με α/α 1598, ΑΔΑ:9ΞΔΠΟΡ1Π-4ΓΜ, 

πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ004814765   2019-04-17) 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο  

τηλ: 2661362146-257,φαξ: 2661032525, ηλ. ταχυδρ. kalousis@pin.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος ,κος 

Δ.Καλούσης τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα  13 , Κέρκυρα Τ.Κ. 49 100.  

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

 

 

 

Διονύσιος Στραβοράβδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7Χ2Ω7ΛΕ-ΙΩ9
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