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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ερέτρια 28/12/2020
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :12444

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

NUTS:EL642
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
1225/28.12.2020
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Προμήθεια ενός (1) μικρού φορτηγού ανατρεπόμενου τουλάχιστον 6ton μικτού φορτίου».
CPV: 34134200-7

Ο Δήμαρχος Ερέτριας,
Με την παρούσα απόφαση και έχοντας υπ’ όψη:
1. Τον Ν.4555/2018
2. Τον Ν.3852/2010:«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 32
4. Τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με αρ. πρωτ. :
 119/7393/19.08.2020 με ΑΔΑ 6ΞΩΟΩΡ9-3ΥΓ,
 164/8568/2020 ΑΔΑ 63Υ2ΩΡ9-Ζ2Ο
με τις οποίες εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 toy N.4412/2016 .
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το νόμο δεν ασκήθηκε προσφυγή κατά των ανωτέρω
Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 2140/28.02.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006362994) Διακήρυξη του
αρχικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 89273 και
τα συνημμένα σε αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑμε τίτλο: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια ενός (1)
μικρού φορτηγού ανατρεπόμενου τουλάχιστον 6ton μικτού.
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2139/2020 ΑΔΑΜ 20PROC006360227 προκήρυξη ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΜΗΜΑ 2:
Προμήθεια ενός (1) μικρού φορτηγού ανατρεπόμενου τουλάχιστον 6ton μικτού
8. Την ΑΟΕ 129-11144/2019ΑΔΑ Ω352ΩΡ9-Χ1Α περί έγκρισης μελετών 02/2019 και
04/2019 για την προμήθεια μέσω πρόσκλησης Ι του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
9. Την ΑΟΕ 33-1986/2020 περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των
ορίων , έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων και συγκρότησης
των επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού και ενστάσεων.
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10. Την με αρ. πρωτ.: 04/2018 ΜΕΛΕΤΗ της ως άνωθεν αρχικής ανοιχτής ηλεκτρονικής
συνολικής δημοπρασίας .
11. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερέτριας οικ. έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με
την 155/2019 (ΩΨ7ΩΩΡ9-ΘΕ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ερέτριας και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 2991/224417/03-01-2020 (6ΣΥ3ΟΡ10-Ω1Φ)
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
12. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-242/2020 με αριθμό πρωτ.: 1707/2020 ύψους
76.000,00 ευρώ με την οποία δεσμεύθηκε η αντίστοιχη πίστωση,εγκρίθηκε η δαπάνη
και διετέθει η σχετική πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 64-7131.001για το έτος 2020 που
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση
του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20REQ006320257και αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια, λαμβάνοντας ΑΔΑ ΨΠ8ΜΩΡ9-ΑΒΥ
13. Το γεγονός ότι ο αρχικός ανοικτός διενεργηθείς διαγωνισμός για το τμήμα 2, με
συστημικό αριθμό 89273 απέβη άγονος για το συγκεκριμένο τμήμα και τις επιτακτικές
ανάγκες του Δήμου που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να συμμετάσχει στην παρούσα διαδικασία της
διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του Άρθρου 32 Παρ.2.α. του
Ν.4412/2016 , χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης , της μελέτης και των υπολοίπων
συμβατικών τευχών της αρχικής δημοπρασίας λόγω άγονου αποτελέσματος μόνο για το
συγκεκριμένο τμήμα, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για ένα (1) μικρό
φορτηγό ανατρεπόμενο τουλάχιστον 6ton μικτού φορτίου, CPV: 34134200-7, με εκτιμώμενη
αξία 59.677,42 πλέον ΦΠΑ 24% 14.322,58 , σύνολο 74.000,00, η οποία χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
ΣυστήματοςΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, όπου έχει λάβει αριθμό συστήματος
104625 σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ.:2140/2020 Διακήρυξης σε δύο στάδια
(δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά και Οικονομική προσφορά).
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν όλοι όσοι προβλέπονται στην με αρ.
πρωτ.2140/28.02.2020 (ΑΔΑΜ:
20PROC006362994), Διακήρυξη διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30 Η
Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται
η 14η μηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 20η Ιανουαρίου 2021, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί σε ημέρα και ώρα που
θα ανακοινωθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% της
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προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς ΦΠΑ)
(1.193,55 €)

ποσού Χίλια εκατό ενενήντα τρία € και 55/100 €

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία της παρούσας διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνα Παπασταματίου ,
e-mail: k.papastamatiou@0674.syzefxis.gov.gr
Ταχ. Δ/νση : Ευδήμου Κραταιμένους,34008 – Ερέτρια,
τηλ: 2229 3-50129 ,fax: 2229 3-50125
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2140/28.02.2020 Διακήρυξη
με ΑΔΑΜ 20PROC006362994, από την οποία προέκυψε άγονο το τμήμα του διαγωνισμού που
προηγήθηκε, για την προμήθεια ενός (1) μικρού φορτηγού ανατρεπόμενου τουλάχιστον 6ton
μικτού φορτίου.
Επισημαίνεται ότι το αρχικό ΤΕΥΔ έχει αναδιαμορφωθεί και προσαρτάται στην παρούσα ως
Παράρτημα Ι.
Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Δημητρόπουλος
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
IOANNIS DIMITROPOULOS
Ημερομηνία: 2020.12.29 09:54:12
EET

