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ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ 1 
Πόλη ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 45445 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο 2653360000 
Φαξ 2651062974 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο zitsa@zitsa.gov.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες ΜΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.zitsa.gr 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας στην διεύθυνση (URL): www.zitsa.gr 

 Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Δήμος Ζίτσας, 
κα Κωνσταντίνα Μάγκου, τηλ. 2653360002  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
Είδος διαδικασίας (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου του άρθρου 
116 & 117 του ν. 4412/16. 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ζίτσας (ίδιοι πόροι). Η δαπάνη για 
την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 
του Δήμου Ζίτσας στον Κ.Α. 00-6737.002 με τίτλο: «Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Ζίτσας με 
κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις συλλογικού και παραγωγικού σκοπού». 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Σύντομη  περιγραφή  του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ε΄ του Ν4412/2016) 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή προς το Δήμο εξειδικευμένου προσωπικού με τις 
απαιτούμενες άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων και άδεια χρήσης γεωργικών μηχανημάτων.  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  της παρούσας διακήρυξης. 
 
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (άρθρο 6 του Ν4412/2016) 
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 98133000-4– Παροχή υπηρεσιών από κοινωνικές συλλογικές οργανώσεις 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 28.225,81 € ΦΠΑ 24% : 6.774,19€). 

http://www.zitsa.gr/
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Διάρκεια της σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ένα έτος από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 
  
Κριτήριο κατακύρωσης (άρθρο 86 Ν4412/2016) 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  τιμής. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/04/2018 και ώρα 14:00. Μετά τη 
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αρχής : 
(α) με κατάθεσή τους στην διεύθυνση της παραγράφου 1 άνω, ή 
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier, στην ίδια διεύθυνση. 
Οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
Αρχής, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι 
και τις 10 Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη, και ώρα 13.30 μμ. Η Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο 
πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και 
φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της έναρξης 
αποσφράγισης προσφορών. 
 
Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Ζίτσας. Δ/ΝΣΗ: Δήμος ΖΙΤΣΑΣ Λεωφόρος 
Πασσαρώνος 1, Ελεούσα Ιωάννινα , Τ.Κ. 45 445. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 20 του Ν.4412/2016) 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 20 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016, κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί 
Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96), και οι 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (Κοιν.Σ.Επ.) της περίπτωσης α΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής του άρθρου 12 της παρούσας. 
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