
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                    Ελεούσα, 03.04.2020 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                             Αριθ. πρωτ.:  4418 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση    : Λεωφ. Πασσαρώνας 1                                             Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο                                      
Ελεούσα, 45445 
Τηλέφωνο     : 26533 60007 
FAX                  : 26510 62794 
Email: zgalatas@zitsa.gov.gr 

ΘΕΜΑ: «Παράταση του Διαγωνισμού με τίτλο "Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας"». 

Σας ενημερώνουμε ότι με την 75/18.02.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε Καθορισμός όρων 
δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την πράξη με τίτλο: «Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης 
Δήμου Ζίτσας», με Κωδικό ΟΠΣ 5035523 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Προϋπολογισμού 
220.310,80 € (Κ.Α. 64-7134.004) και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.      
Στη συνέχεια εκδόθηκε από τον Δήμο η με αριθ. πρωτ. 4002/20-03-2020 Διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 
20PROC006470590 & ΑΔΑ: ΩΘΒΞΩΡΓ-ΦΑ2), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 
10/04/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. και η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 16/04/2020 και 
ώρα 11:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
Στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτήθηκε στις 02.04.2020, εξαιτίας των δυσχερειών που προέκυψαν στις 
υπηρεσίες μας από τον κορονοϊό COVID-19. Για να έχουν εύλογο χρόνο οι προμηθευτές να υποβάλουν τις 
προσφορές τους, υπολογίζοντας και τις άδειες του προσωπικού (επιτροπή διαγωνισμού), τόσο εκείνες του 
Πάσχα, όσο και του κορονοϊού (άδειες ειδικού σκοπού), προτείνουμε την παράταση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 
Επισημαίνεται ότι ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα λάβει νέο συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι 
90235,1, όπου θα αποτυπώνονται οι ανωτέρω διορθώσεις. Συνεπώς, όσοι από τους προμηθευτές έχουν ήδη 
υποβάλει προσφορά για το συγκεκριμένο τμήμα θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τις προσφορές τους. 
Η ανωτέρω διόρθωση δεν τροποποιεί τον προϋπολογισμό και τους όρους της Διακήρυξης και κρίνεται σκόπιμη η 
παράταση έντεκα ημερολογιακών (11) ημερών, προκειμένου να δοθεί αρκετός χρόνος στους προμηθευτές να 
υποβάλουν τις προσφορές τους. 
Οι ημερομηνίες του διαγωνισμού, τροποποιούνται ως εξής: 

 

 
Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 
 

Ζώης Γαλατάς 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
& ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ 

02/04/2020 
Ώρα 15:00:00 μ.μ. 

Ημέρα Πέμπτη 

21/04/2020 
Ώρα 15:00:00 μ.μ. 

Ημέρα Τρίτη 

27/04/2020 
Ώρα 11:00:00 π.μ. 

Ημέρα Δευτέρα 
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