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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙ- 
ΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ  
Κατόπιν : 
1.Tης υπ αριθµ 738/1-8-2013 ∆ιακήρυξη Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτή  πετρελαίου κίνησης  από εταιρεία πετρελαιοειδών  στην τιµή  ∆ΕΠ για 
τις  ανάγκες  της επιχείρησης  για το έτος 2013 , η οποία  νόµιµα δηµοσιεύθηκε σε 2 
τοπικές  εφηµερίδες , ο οποίος  κρίθηκε άγονος  και δεν προέκυψε ανάδοχος 
2.Την από  20-8-2013  γνωστοποίηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών, 
προµηθειών και αξιολόγησης  η οποία κρίνει ότι ,αφού δεν προσήλθε κανένας  
ενδιαφερόµενος ούτε κατά την τακτική  ηµεροµηνία 9-8-2013  ούτε στις 19-08-2013 
που επαναλήφθηκε  ο διαγωνισµός προµήθειας καυσίµων , ποσού εκατόν εβδοµήντα 
χιλιάδων ευρώ (170.000)  και  παραπέµπει  για την διαδικασία  της απευθείας  
ανάθεσης µε διαπραγµάτευση . 
3.Την από  23-9-2013 γνωστοποιηση  της επιτροπής διενέργειας  διαγωνισµών 
προµηθειών και αξιολογησης  η οποία παραπέµπει στην επαναπροκήρυξη   της προ-
µήθειας καυσίµων  µε την διαδικασία της απ ευθείας  ανάθεσης  µε διαπραγµάτευση , 
γιατί η εταιρεία που προσήλθε  είχε  ελλειπή στοιχεία 
4.Την από 30-9-2013 γνωστοποίηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών προ-
µηθειών και αξιολόγησης η οποία παραπέµπει στην επαναπροκήρυξη της προµήθειας 
καυσίµων µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση ,γιατί οι 
εταιρείες που προσήλθαν είχαν ελλειπή στοιχεία. 
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι   να προσέλθουν  στο κτίριο της Εταιρείας 
∆ιαχείρισης  Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης στην Μ.Γερουλάνου 5 και Ριζο-
σπαστών  στο Αργοστόλι  την 07-10-2013 ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 11.00 π.µ για να 
λάβουν µέρος  στην από τον νόµο προβλεπόµενη διαδικασία  της διαπραγµάτευσης. 
Ολοι οι ενδιαφερόµενοι  που έχουν δικαίωµα  συµµετοχής  παρακαλούνται να λάβουν 
γνώση  των όρων της ανωτέρω διακήρυξης  και να προσκοµίσουν  κατά την ηµέρα 
της διαπραγµάτευσης  τα απαιτούµενα  δικαιολογητικά  που αναφέρονται στην δια-
κήρυξη  πλην της εγγυητικής συµµετοχής. 
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