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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών έτους 
2013 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Ν.Π.∆.∆. Ν. Άρτας µε τη διαδικασία 
της διαπραγµάτευσης». 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1/  Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και Ν.Π.∆.∆.» 
2/ Το Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/10-07-2007). 
3/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραµµα  Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010). 
4/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
5/Το γεγονός ότι ο διαγωνισµός που προκηρύχτηκε µε την αριθµ. οικ.4467/11-12-2012 ∆ιακήρυξή 
µας καθώς και ο επαναληπτικός που προκηρύχτηκε µε την αριθµ. 216/29-01-2013 όµοια απέβησαν 
άγονοι ως προς τα καύσιµα κίνησης (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) λόγω µη υποβολής προσφοράς καθώς επίσης 
και το γεγονός ότι η προσφορά για το πετρέλαιο θέρµανσης (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) που κατατέθηκε κατά 
τη διενέργεια του αρχικού διαγωνισµού τελικά απορρίφθηκε. 
6/Τις αριθµ. 6/142/11-02-2013 και 7/190/22-02-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίνεται η ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε την προσφυγή 
στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 
7/Την αριθµ. 164/2013 απόφαση  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων περί 
παροχής σύµφωνης γνώµης για την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 
δηµοσίευση της προκήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων έτους 2013 για τις ανάγκες 
της Π.Ε Άρτας . 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

    Τους απασχολούµενους µε την εµπορία υγρών καυσίµων που επιθυµούν να προµηθεύσουν για το 
έτος 2013 µε καύσιµα τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας και των Ν.Π.∆.∆. Ν. Άρτας, να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον υποβάλλοντας σφραγισµένη προσφορά το αργότερο µέχρι τις     16 - 04  -2013 ηµέρα  



 

 

Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. .Οι προσφορές υποβάλλονται στην ∆/νση ∆/κού – Οικ/κού (Ταχ. ∆/νση 
Πλ.Εθ.Αντίστασης 47100 Άρτα) της Π.Ε.Άρτας. Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται. Οι 
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του κάθε πίνακα για έναν ή και 
για τους δυο ΠΙΝΑΚΕΣ. 
   Ο προϋπολογισµός των προς προµήθεια ειδών, η κατάρτιση και υποβολή προσφορών, τα 
κριτήρια επιλογής, προσόντα δικαιολογητικά συµµετοχής και λοιποί ουσιώδεις όροι είναι οι 
αναγραφόµενοι στην αριθµ. οικ.. 4467/11-12-2012 διακήρυξη η οποία είναι αναρτηµένη στην 
διαδικτυακή δ/νση : www.peartas.gov.gr όπου θα αναρτηθεί και η παρούσα.  
 
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται καθηµερινά στα τηλέφωνα 
2681361044-40 (Πληρ.κ. Κίτσιου). 
    
 
ΚΟΙΝ/ΣΗ:                                                                           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
1. Επιµελητήριο Άρτας 
       47100-Άρτα               
2.Σωµατείο Πετρελαιοειδών                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
   Ν.Άρτας 
3.∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Άρτας 
   Τµ. Εµπορίου 
   (για την ανάρτηση και  
    αποστολή σχετικού αποδεικτικού)  


