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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 

      Έδρα: Ελεούζα 

     Απ. Αποθ.: 108/2020 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απψ ηο Ππακηικψ Απ. 11/10-03-2020  ζςνεδπίαζηρ 
ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ    ηος Γήμος Είηζαρ. 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

««Λήτη απψθαζηρ για ηηπποοπποοπποοίίηηζζηη  ηηηηρρ    ΟΟμμάάδδααρρ  ΓΓ  

((κκςςππψψδδεεμμαα))  ηηοοςς  ΖΖλλεεκκηηπποοννιικκοοωω  ΑΑννοοιικκηηοοωω  

ΓΓιιααγγυυννιιζζμμοοωω  ηηοοςς  ΓΓ..ΕΕίίηηζζααρρ  ,,γγιιαα  πππποομμήήθθεειιαα  ΤΤλλιικκϊϊνν  

ζζςςννηηήήππηηζζηηρρ  δδηημμοοηηιικκϊϊνν  εεγγκκααηηααζζηηάάζζεευυνν  &&  οοδδϊϊνν  

ΓΓήήμμοοςς  ΕΕίίηηζζααρρ»».. 
 

ηελ Διενχζα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 10 ηνπ κήλα Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2020, 
εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 9.00 π.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Είηζαο, χζηεξα απφ ηελ 3401/09-03-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε 
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ & ζηνλ εηδηθφ ρψξν 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 75 
ηνπ Ν. 3852/10,φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 77 Ν. 4555/2018 θαη ην Ν.4623/2019, γηα λα 
ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε λφκηκεο απαξηίαο, αθνχ ζε 
ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα επηά  (7) κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα: 

             ΠΑΡΟΝΣΔ              ΑΠΟΝΣΔ 
  

Πιηάθνο Μηραήι(Πξφεδξνο) 
Ράξξαο Φψηηνο(Αληηπξφεδξνο) 
Ράδνο Γεψξγηνο (Μέινο) 
Γξίβαο Πεξηθιήο(Μέινο) 
Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο(Μέινο) 
Γαξδίθνο Βαζίιεηνο(Μέινο) 
Πάτθαο ππξίδσλ(Αλαπι.Μέινο) 

 

         

Δπίζεο παξεπξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. ηαχξνπ Αγγειηθή γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο  Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη αθνχ δηαπίζησζε ηελ χπαξμε 
ηεο απαξηίαο, θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαλζνχλ γηα ην θαηεπείγνλ ή κε 
ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή νκφθσλα απνθαζίδεη γηα ην θαπεπείγνλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζην ζχλνιφ ηεο , γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ θαη ιφγσ ζηελψλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ ζπδήηεζε 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε  
ηε ζπλέρεηα ν  Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ., θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 8o 
ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ, ην κε αξηζ.πξση. 3398/09-03-2020 έγγξαθν 
απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ πνπ 
αλαθέξεη ηα θάησζη: 
 

Ν               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                    Ελεοφςα, 09/03/2020 

ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ                                                             Αριθ.πρωτ.:3398 
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ΣΜΗΜΑ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ-ΛΟΓiΣΗΡΙΟΤ &  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Σαχ. Δ/νςη    :Λεωφ. Παςςαρώνοσ 1                                                       Προσ Οικονομική Επιτροπή Δ.Ζίτςασ                                      
      

Ελεοφςα, 45445 

Σηλζφωνο     : 26533 60007 

FAX                : 26510 62794 

Email: karamoutsiou@zitsa.gov.gr 

 
ΘΕΜΑ: «Σροποποίηςη Ομάδασ Δ (κυρόδεμα) του Διαγωνιςμοφ για την προμήθεια Τλικών 

ςυντήρηςησ δημοτικών εγκαταςτάςεων & οδών Δήμου Ζίτςασ». 

 
      Με  τθν 86/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ζγινε Κακοριςμόσ όρων δθμοπραςίασ ανοικτοφ 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ που αφορά τθν Προμικεια υλικών ςυντιρθςθσ δθμοτικών εγκαταςτάςεων 

και οδών Δ.Ζίτςασ, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ ποςοφ 247.885,58€, που αφοροφςε τα κάτωκι τμιματα1: 

 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΔΗΓΟ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΖΓΖ 

CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΦΠΑ 
24% 

 
ΤΝΟΛΟ 

ΣΜΖΜΑ Α 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ 
ΤΛΗΚΧΝ 

86273 
44111000-1 48.387,10 € 11.612,90 € 60.000,00 € 

ΣΜΖΜΑ Β 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΣΗΜΔΝΣΟΧΛΖΝΧΝ 

86177 
44164200-9 16.128,84 € 3.870,92 € 19.999,76 € 

ΣΜΖΜΑ Γ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΑΓΡΑΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 
89145 

14212000-0 48.385,90 € 11.612,62 € 59.998,52 € 

ΣΜΖΜΑ Γ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 
89146 

44114000-2 64.515,18 € 15.483,64 € 79.998,82 € 

ΣΜΖΜΑ Δ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΛΑΚΔ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ & 
ΚΡΑΠΔΓΑ ΓΗΑ ΓΔ 

ΠΑΑΡΧΝΟ 

89147 

44114200-4 & 
44114250-9 

10.482,90 € 2.515,90 € 12.998,80 € 

ΣΜΖΜΑ Ε 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΦΤΥΡΟΤ 
ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑΣΟ 

89148 
44113700-2 4.838,40 € 1.161,22 € 5.999,62 € 

ΣΜΖΜΑ Ζ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΘΔΡΜΟΤ 
ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑΣΟ 

89149 
44113620-7 7.169,40 € 1.720,66 € 8.890,06 € 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 199.907,72 € 47.977,86 € 247.885,58 €  

 
     Στθ ςυνζχεια εκδόκθκε από τον Διμο θ με αριθ. πρωτ. 2897/27-02-2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 

20PROC006356656 με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορών ςτο ςφςτθμα: 13/03/2020 και ώρα 

11:00 π.μ. και θ Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορών κα γίνει ςτισ: 19/03/2020 και ώρα 10:00 π.μ.,  

με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω 

                                                 
1
 Πρβλ άρκρο 59 ν.4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι 

χωριςτών τμθμάτων και μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτών. ε 
περίπτωςη που αποφαςίςουν να μην υποδιαιρζςουν ςε τμήματα, απαιτείται να αναφζρουν ςτο παρόν 
ςημείο τησ Διακήρυξησ ή ςε Παράρτημα αυτήσ ή ςε οποιοδήποτε άλλο ζγγραφο τησ ςφμβαςησ τουσ 
βαςικοφσ λόγουσ τησ απόφαςήσ τουσ  
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τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Στθν πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ κάκε τμιμα ζλαβε 

ξεχωριςτό ςυςτθμικό αρικμό όπωσ αναφζρεται ςτον παραπάνω πίνακα. 

     Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ διαπιςτώκθκε ςτο τμιμα Δ (ςκυρόδεμα), ωσ προσ το Σκυρόδεμα 

κατθγορίασ C20/25 για τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Ευρυμενών, Ζίτςασ και Εκάλθσ, εςφαλμζνθ αποτφπωςθ τθσ 

γραμμισ 4 τθσ μελζτθσ 9/2020. Συγκεκριμζνα αναγράφεται: α) λανκαςμζνθ ποςότθτα με τιμι 25, ενώ θ 

ορκι ποςότθτα είναι θ τιμι 10 και β) λανκαςμζνθ τιμι μονάδασ 30 ενώ θ ορκι τιμι μονάδασ είναι 75.  

Ωσ εκ τοφτου απαιτείται θ τροποποίθςθ τθσ Ομάδασ Δ (κυρόδεμα) του Διαγωνιςμοφ που αφορά την 

προμήθεια υλικών ςυντήρηςησ δημοτικών εγκαταςτάςεων & οδών Δήμου Ζίτςασ, ωσ προσ τισ ανωτζρω 

τιμζσ χωρίσ να τροποποιεί τον προχπολογιςμό και τουσ  όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

 
      Επιςθμαίνεται ότι το ςυγκεκριμζνο τμιμα κα λάβει νζο ςυςτθμικό αρικμό ςτο ΕΣΗΔΗΣ, ιτοι 89146,1, 

όπου κα αποτυπώνονται οι ανωτζρω διορκώςεισ. Συνεπώσ, όςοι από τουσ προμθκευτζσ ζχουν ιδθ 

υποβάλει προςφορά για το ςυγκεκριμζνο τμιμα κα πρζπει να υποβάλουν εκ νζου τισ προςφορζσ τουσ 

και κρίνεται ςκόπιμθ θ παράταςθ τεςςάρων θμερολογιακών θμερών προκειμζνου να δοκεί χρόνοσ ςτουσ 

προμθκευτζσ να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ . 

      Οι θμερομθνίεσ του διαγωνιςμοφ για τθν Ομάδα Δ τροποποιοφνται ωσ εξισ: 

   
   
 

                                                                                          Ο Πποφζηάμενορ  
Πποχπολογιζμοω-Λογιζηηπίος & Ππομηθειϊν  

 
 

Εϊηρ Γαλαηάρ 

 
 

 

Καη θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά  

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο, θαζψο θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ, 
Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    Ο Μ Ο Φ Χ Ν Α 

1. Δγκπίνει ηην Σποποποίηζη ηηρ Ομάδαρ Γ (κςπψδεμα) ηος Γιαγυνιζμοω για ηην 
Ππομήθεια Τλικϊν ζςνηήπηζηρ δημοηικϊν εγκαηαζηάζευν & οδϊν Γήμος Είηζαρ, 
σο πξνο ηηο ηηκέο ρσξίο λα ηξνπνπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπο  φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο, σο θάησζη: 

Χο πξνο ην θπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 γηα ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Δπξπκελψλ, Είηζαο θαη 

ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πφλη 

www.promitheus.gov.gr  

του ΕΗΔΗ 

27/02/2020 

Ώρα 15:00:00 μ.μ. 

Ημζρα Σετάρτη 

17/03/2020 

Ώρα 15:00:00 μ.μ. 

Ημζρα Σρίτη 

20/03/2020 

Ώρα 10:00:00 π.μ. 

Ημζρα Παραςκευή 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δθάιεο, εζθαικέλε απνηχπσζε ηεο γξακκήο 4 ηεο κειέηεο 9/2020. πγθεθξηκέλα 

αλαγξάθεηαη: α) ιαλζαζκέλε πνζφηεηα κε ηηκή 25, ελψ ε νξζή πνζφηεηα είλαη ε ηηκή 10 θαη β) 

ιαλζαζκέλε ηηκή κνλάδαο 30 ελψ ε νξζή ηηκή κνλάδαο είλαη 75.   

2. Δγκπίνει ηην παπάηαζη ηεζζάπυν (4)ημεπολογιακϊν ημεπϊν πξνθεηκέλνπ λα δνζεί 

ρξφλνο ζηνπο πξνκεζεπηέο λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο και ηποποποιεί ηιρ 

ημεπομηνίερ ηος διαγυνιζμοω πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο 

δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ & νδψλ Γήκνπ Είηζαο γηα ηελ νκάδα Γ (ΚΤΡΟΓΔΜΑ ), σο 

εμήο: 

 

 

Ζ απψθαζη αςηή έλαβε αωξονηα απιθμψ  108/2020 

 

ςνηάσθηκε ηο ππακηικψ αςηψ και ςπογπάθεηαι υρ ακολοωθυρ: 
                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ   Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ     ΣΑ ΜΔΛΖ 
                   ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

                                          

             ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ                      ηαωπος Αγγελική          Ακολ.Τπογπαθέρ 

 

 

 

ΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΧΡΑ 
ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & 
ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & 
ΧΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 
ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γιαδικηςακή πωλη 

www.promitheus.gov.gr  

ηος ΔΖΓΖ 

27/02/2020 

Ώπα 15:00:00 μ.μ. 

Ζμέπα Σεηάπηη 

17/03/2020 

Ώπα 15:00:00 μ.μ. 

Ζμέπα Σπίηη 

20/03/2020 

Ώπα 10:00:00 π.μ. 

Ζμέπα Παπαζκεςή 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΕΠΒΩΡΓ-Υ1Μ
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