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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος διενεργεί δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά , μέση ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα 
παράδοσης του και που αντιστοιχεί στη ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του είδους  στον νομό Αττικής του δελτίου πιστοποίησης τιμών της 
περιφέρειας Αττικής Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού , σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 41-45 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων στις 2/9/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ – έως 11.00π.μ ως εξής: 
Βενζίνη super : 8.000,00 lt,  Βενζίνη Αμόλυβδη : 30.357,00 lt  , Πετρέλαιο κίνησης : 
150.000,00 lt , Πετρέλαιο θέρμανσης : 82.931,00 lt , για τα τροχοφόρα και τα 
μηχανήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και πετρελαίου για τη 
θέρμανση των Δημοτικών κτιρίων και των σχολείων .  
Προϋπολογισμού : 381.780,00€ (με ΦΠΑ). 
          Τόπος  παράδοσης : Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στην 
έδρα του Δήμου ή σε οποιοδήποτε άλλο Δημοτικό κτίριο και σε ποσότητες που θα 
υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία. 
Το πετρέλαιο κίνησης , η βενζίνη super και αμόλυβδη θα παραδίδονται τμηματικά και 
σε κάθε ζήτηση , δηλαδή όποτε ζητηθεί τούτο εκ μέρους του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος (εργάσιμες, αργίες, εορτές κ.λ.π ) και ο εφοδιασμός αυτοκινήτων και 
μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται από: 1) πρατήριο εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου και 2) σε ακτίνα έξι (6) χιλιομέτρων περιμετρικά των ορίων  
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
          Διάρκεια σύμβασης: ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ,   Γλώσσα : Ελληνική  
          Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : την  2/9/2013 ημέρα  Δευτέρα ώρα 
10.00π.μ. και μέχρι τις 11:00π.μ η ώρα, στην Επιτροπή Διενέργειας στο 2ο όροφο του 
κτιρίου του Δημαρχείου επί  της Λεωφόρου  Δεκελείας  97. 
          Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης στην Εφημερίδα 
Ευρωπαϊκών Δημοσιεύσεων   την    1/7/2013, ημέρα Δευτέρα.. 
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           Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:30 έως 12:30 στο 
Τμήμα Προμηθειών τηλ. 213-2049042. 
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