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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

 
 Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διακηρύσσει διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση 
της υπ’ αριθ. 34721/10/10/2017 (ΑΔΑΜ:17PROC002065897) διακήρυξης, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 26 παρ. 2 περ. β’ του Ν. 4412/2016, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
(ΟΜΑΔΑ 3) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ MHXANHΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΟΜΑΔΑ 7)» για τα έτη 2017 και 
2018, συνολικού προϋπολογισμού 42.358,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ομάδες για τις 
οποίες δεν υπήρξε ανάδοχος, ως συνέχιση του Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 30635, για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» για τα έτη 2017 και 2018.  

Ο ανωτέρω διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (  Κ        /8-6-
2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(  Κ 87 7-6-20 0, Τεύχος Α), 

 Η προθεσμία διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ορίζεται σε δώδεκα (12) ημέρες 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  
  Οι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το ένα ή και τα δύο τμήματα της 
προμήθειας. 

 Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, Λεωφ. Μεσογείων 415-417 και της οδού Υψηλάντου, Τ.Κ. 15343 στην Αγία 
Παρασκευή, έως την Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 15:00μ.μ., ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών. 

Οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, 
ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, για κάθε ομάδα που θα 
συμμετέχουν. 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την παραλαβή της διακήρυξης και 
το σύνολο των τευχών της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
ιστοσελίδα:http://www.agiaparaskevi.gr/ΕφημερίδαΥπηρεσίας/Προκηρύξεις/tabid156/Default.a
spx, ή και στον Δήμο καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών, Τηλ.  
213 2004558-9, 2132004602. 
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