
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Παρανέστι   06-03-2018 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                                                           Αριθμ.Πρωτ.: 875 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ταχ. Δ/νση: Παρανέστι Δράμας 66035  

Πληροφορίες: Κοτζαγιαννίδου Δ.  

Τηλ.: 2524350111, 2524350110 

Ε-mail: d.kotzagiannidou@paranesti.gr 

 

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της 

εργασίας/προμήθειας με τίτλο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου.  

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την  21/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Παρανεστίου κηρύχτηκε ο συνοπτικός  διαγωνισμός ως ΑΓΟΝΟΣ για τις ομάδες:  

 Ομάδα    1- Συντήρηση και Επισκευή αυτ/του μάρκας OPEL CORSA    
(Εργασίες και ανταλλακτικά) 

 Ομάδα 5 – Συντήρηση και Επισκευή φορτηγού PICK UP4X4 MITSUBISHI  
(Εργασίες και ανταλλακτικά) 

 Ομάδα 6 – Συντήρηση και Επισκευή φορτηγών PICK UP4X4 NISSAN 
NAVARA  (Εργασίες και ανταλλακτικά) 

 Ομάδα 7 – Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων έργων  (Εργασίες και 
ανταλλακτικά) 

 Ομάδα 9 – Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικού μέσου μάρκας MAZDA B2 
600  (Εργασίες και ανταλλακτικά) 

 Ομάδα 10 – Συντήρηση και Επισκευή λεωφορείου  (Εργασίες και 
ανταλλακτικά) 

 Ομάδα 11 – Συντήρηση και Επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων picp up 4X4   
μάρκας NISSAN NAVARA KAI MITSUBISHI (Εργασίες και ανταλλακτικά) 

 

 Επίσης με την 34/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Παρανεστίου  

πρόκειται να προβεί στην ανάδειξη προμηθευτή/ων  της προμήθειας με τίτλο:  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»» με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση 

των όρων της 6/2017 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού που προηγήθηκε, ως προς 

τις ομάδες προϊόντων που δεν είχαμε συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

26 παρ.6 και άρθρο 32, παρ. 1 του N. 4412/2016. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω ομάδων της εργασίας ανέρχεται στο 

ποσόν των 33.000,00 € με Φ.Π.Α 24%. (26.612,90 € χωρίς Φ.Π.Α). 

Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να 

υποβάλλετε τις προσφορές σας μέχρι την 12/3/2018 έως ώρα 10:00μ.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα Παρανεστίου Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 





πρόσκληση και στην υπ' αριθ.  6/2017 διακήρυξη (η οποία επισυνάπτεται) του άγονου 

διαγωνισμού που προηγήθηκε ως προς τις ομάδες προϊόντων που δεν είχαμε 

συμμετοχή, προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη 

6/2017 διακήρυξη. 

Όσον αφορά στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, δεν απαιτείται. 

Αναλυτικότερα οι προμήθειες χωρίζονται στις εξής ομάδες: 

 
α/α 

Περιγραφή Είδους/ 
Κατηγορίας 
 

Κ.Α. 
 

CPV 
 Προϋπολογισμός 

Είδους/ Κατηγορίας 
χωρίς το ΦΠΑ 24% 

(€) 
 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

 

Προϋπολογισμός 
Είδους/ Κατηγορίας 
με το ΦΠΑ 24% (€) 
 

ΟΜΑΔΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Συντήρηση και επισκευή 

του  αυτοκινήτου με αριθμό 

κυκλοφορίας  

ΚΗΥ 9413  

μάρκας OPEL Corsa 

(εργασίες και 

ανταλλακτικά) 

 

10/6263 

 

50110000-9 

 

3.225,80 
 

774,20 

 

4.000,00 

 

 

5 

Συντήρηση και επισκευή 

του   φορτηγού  pick up  

4X4  MITSUBISHI  ΚΗΥ 9435 

(εργασίες και 

ανταλλακτικά)  

25/6263 

 

50114000-7 

 

4.032,25 

 

967,75 

 

5.000,00 

 

 

6 

Συντήρηση και επισκευή 

των φορτηγών              pick 

up 4X4  (NISSAN NAVARA)                                 

ΚΗΥ 9477(NISSAN 

NAVARA) ,  

KHY 9518 (NISSAN 

NAVARA) KAI 

KHY 9519 (NISSAN 

NAVARA) 

KHY 9553 (NISSAN 

NAVARA) 

(εργασίες και 

ανταλλακτικά) 

30/6263 
50114000-7 

 
2.419,35 

580,65 

 

3.000,00 

 

 

7 

Συντήρηση και επισκευή 

των  μηχανημάτων έργων 

ΜΕ 48034 (KOMATSU JCB),                

ΜΕ 48021 (KOMATSU 

GREIDER),  

ΜΕ 48039 (KOMATSU JCB), 

ΜΕ 106394 (UNIMOG U300)  

(εργασίες και 

ανταλλακτικά) 

30/6264 
50114000-7 

 

9.677,41 

 

2.322,59 

 

12.000,00 

 

9 Συντήρηση και επισκευή 

του μεταφορικού μέσου ,με 

αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΥ 

1473   μάρκας MAZDA B2 

600, (εργασίες και 

ανταλλακτικά) 

45/6263 50114000-7 

 

806,45 193,55 1.000,00 





 

 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των πιστώσεων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό . 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για 

περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως πίστωση κάθε ομάδας, όπως αυτή 

περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας. 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί σε κάθε περίπτωση αυτός που θα δώσει το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια 

στα τηλέφωνα:2524350111, 2524350110 - ΦΑΞ: 2524022571, e-mail: 

d.kotzagiannidou@paranesti.gr  η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Παρανεστίου  www.paranesti.gr , στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, 

www.diavgeia.gov.gr  και  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

www.eprocurement.gov.gr   

 

Η Δήμαρχος Παρανεστίου 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου  

10 Συντήρηση και επισκευή 

του λεωφορείου με αριθμό 

κυκλοφορίας   

ΚΗΥ 9429  

(εργασίες και 

ανταλλακτικά) 

70/6263 50113200-2 2.419,35 580,65 3.000,00 

11 Συντήρηση και επισκευή 

των δύο πυροσβεστικών 

οχημάτων pick up 4X4 του 

Δήμου με αριθμό 

κυκλοφορίας  μάρκας 

NISSAN NAVARA  με 

αριθμό κυκλοφορίας : ΚΗΥ 

9494  

και MITSUBISHI με αριθμό 

κυκλοφορίας  

ΚΗΥ 9496 

(εργασίες και 

ανταλλακτικά) 

70/6264 50114000-7 

 

4.032,25 967,75 5.000,00 

mailto:d.kotzagiannidou@paranesti.gr
http://www.paranesti.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/



