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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Βάσει της 33/2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του  

Δήμου Πολυγύρου, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού “Προμήθεια 

ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων ” με αριθμό Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 3247/06-03-2020, 

η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 85199 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

20PROC006393610. 

Με την υπ’ αριθ. 100/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 

4912/28-04-2020 Γνωμοδότησης της αρμόδιας Υπηρεσίας αποφασίστηκε: 

α. η ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφορών (άγονος) και 

β. η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, 

χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού. 

Συνεπώς, ο Δήμος προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των 

όρων της με αριθμ. πρωτ. 3247/06-03-2020 (ΑΔΑ: 69Ε1ΩΞΜ-ΑΤΕ), ΑΔΑΜ: 

20PROC006393610) διακήρυξης για την Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων 

για τις ανάγκες του  Δήμου Πολυγύρου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού 106.065,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και θα 

χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2020 και 2021 του ∆ήµου Πολυγύρου. 

Η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη: CPV: 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας 

χρήσεως), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Πολυγύρου. 

 Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού  

Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. (Συστημικός αριθμός: 93691). 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/09/2020 και ώρα 23:00, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με τον Ν. 

4605/2019. 

 Η ανάθεση θα έχει ισχύ έως τις 31-12-2021 με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (2.121,30€), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36/2019 μελέτη της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου. 
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Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 156/2020 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και 

τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 3247/06-03-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

20PROC006393610) και στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 12158/02-09-2020 τεύχος της απευθείας 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που είναι διαθέσιμο στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 93691. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr. 

 Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

& στο τηλέφωνο 2371350738 από την κα. Θεανώ Κατερτζή και για τεχνικά θέματα στο τηλέφωνο 

2371025117 από την κα. Αναστασία Πατσιούρα.  
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