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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και

λοιπών εγκαταστάσεων (για 4η ομάδα – σιδηρουργικά)

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :
1. Την αριθ. 25606 / 06-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007606102)  διακήρυξη συνοπτικού

διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  υλικών  συντήρησης  και  επισκευής  κτιρίων  και
λοιπών εγκαταστάσεων.

2. Την αριθ. 223 / 2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0Β3ΩΨΑ-9Α3) με
την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα 4 (σιδηρουργικά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την  διενέργεια  διαπραγματεύσεων  για  την  προμήθεια  υλικών  συντήρησης  και
επισκευής  κτιρίων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  (για  την  4η ομάδα  –  σιδηρουργικά  /  cpv
44330000-2  ).   Η συνολική  αξία  του  είδου φτάνει  το  ποσό των  6.589,98€ με  ΦΠΑ.  Η
διαπραγμάτευση  θα  γίνει  με  τους  ίδιους  όρους  και  προδιαγραφές  του  διαγωνισμού  που
προηγήθηκε.

Η διαπραγμάτευση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την  Δευτέρα 2-08-
2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει  η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι
προσφορές  μπορεί  να  αποστέλλονται  στην  υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και
παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  με  την  απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  ότι  αυτές  θα
περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι'
αυτόν  παρέχονται  κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  από το  γραφείο  προμηθειών  του
Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Αγγελική Χαιρέτη, τηλ.2681362173), καθώς και από
την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  www  .  arta  .  gr   στην  επιλογή  «Εφημερίδα  της  Υπηρεσίας»  -
«Προκηρύξεις».
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