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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                     Ελεούσα, 29/11/2017 
ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ                                          Αριθ. Πρωτ.: 19339 
 
      

ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο 
 
ΘΕΜΑ: Προσφυγή, στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 

2014/24/Ε.Ε. του Ν.4412/2016, της προμήθειας μηχανήματος (ελκυστήρα) 

και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα - κλαδοκόπου, για τις ανάγκες 

του Δήμου Ζίτσας 

 

«Ο Δήμος Ζίτσας προκήρυξε ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια “μηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού 

μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου”, συνολικού προϋπολογισμού 

δαπάνης 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει τιμής του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 12/2017 της αρμόδιας Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται στο ποσό 

των 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (80.645,16 €, 

χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία αναλογεί σε 81.840,00 €, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24% (66.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., Ελκυστήρας 100 ΗΡ), & 18.160,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (14.645,16 €, χωρίς Φ.Π.Α.,  Κατα-

στροφέας κλαδοκόπου), αντίστοιχα. 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της 

διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr. και κηρύχθηκε 

άγονος, με την υπ’ αριθ. 320/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ζίτσας, η οποία  και παρέπεμψε την απόφαση αυτή στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, προκειμένου να προσφύγει ή μη στην διαδικασία με 

διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζίτσας με την 341/2017 απόφασή του, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/Ε.Ε. του Ν.4412/ 2016, 

αποφάσισε να προσφύγει στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας μηχανήματος (ελκυστήρα) και 

ειδικού μηχανήματος καταστροφέα - κλαδοκόπου, για τις ανάγκες του Δήμου 

Ζίτσας, χωρίς τροποποίηση των όρων του προηγηθέντος άγονου 

διαγωνισμού. 

Κατόπιν τούτου σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Ζίτσας προτίθεται να 

προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 

http://www.promitheus.gov.gr/


δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του προηγηθέντος άγονου 

διαγωνισμού, με την  συλλογή προσφορών, για την απευθείας ανάθεση από 

το Δημοτικό Συμβούλιο της προμήθειας μηχανήματος (ελκυστήρα) και 

ειδικού μηχανήματος καταστροφέα - κλαδοκόπου, για τις ανάγκες του 

Δήμου Ζίτσας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα : 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

      

ΕΙΔΟΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

 Ελκυστήρας 100  ΗΡ  ΤΕΜ 1 66.000,00 66.000,00 

Καταστροφέας 

κλαδοκόπου ΤΕΜ 1 15.300,81 14.645,16 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 80.645,16 

   Φ.Π.Α.  24% 19.354,84 

   ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00 

 
Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές 

τους σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 11-12-2017 και ώρα 

15.00μ.μ. στο Δημαρχείο (Λεωφ. Πασσαρώνος 1 - Ελεούσα). 

Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών καθώς και αντίγραφα 

των τεχνικών προδιαγραφών και υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, 

παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του 

Δήμου. Αρμόδιος Υπάλληλος: Πασχάλη Αικατερίνη, Τηλ: 26533 60024, 

fax 26510 62794, Δ/νση: Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα, Τ.Κ: 45445 

Ιωάννινα. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν  μαζί με την προσφορά τους,  επί 

ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που απαιτεί η με αρ. πρωτ. 5214/18-

04-2017 διακήρυξη και η υπ’ αριθ. 12/2017 μελέτη  της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος - Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου 

Ζίτσας, για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/ 

2016. 

 

                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                           ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 


