
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΣΕΡΡΕΣ 12/6/2018 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                               Αριθμ. Πρωτ: 18808 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                             

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση     :  K.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 

Πληροφορίες : Μπιτζίδης Νικ. 

Τηλέφωνο      : 2321350110 

E-MAIL: nikos@serres.gr   

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάθεση σύμβασης 

γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης στο Δήμο Σερρών σε συγκεκριμένα παραδοτέα 

των Πακέτων Εργασίας ΠΕ 3  και ΠΕ 5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GREEN CREW»,  προϋπολογισθείσας 

άξιας  73.575,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (χωρίς ΦΠΑ: € 59.334,68). 

 
 
ΣΧΕΤΙΚΟ: Αίτημα διευκρινήσεων της “IDS ΕΠΕ”  που κατατέθηκε στις  07-06-2018. 

 

Αγαπητοί κύριοι 

Σε απάντηση των ερωτημάτων σας, σας αναφέρουμε τα παρακάτω: 

� Σχετικά με το πρώτο(1) ερώτημά σας, σας διευκρινίζουμε, πως όταν αναφέρεται «συμφέρουσα 

προσφορά» βάσει κριτηρίων, όπως αναφέρεται στην παρ.2.3 αλλά και στην παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 

4412/2016, το κριτήριο ανάθεσης είναι «βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει 

κριτηρίων», τα οποία(κριτήρια) περιγράφονται στην και υποπαράγραφο 2.3.1. & 2.3.2. της διακήρυξης. 

� Σχετικά με το δεύτερο(2) ερώτημά σας, για τις διαφορετικές καταληκτικές ημερομηνίες οι οποίες 

εξαρτώνται από τον τρόπο υποβολής της προσφοράς σας, η απαίτησή μας αυτή προέκυψε εθιμικά και 

από τα προβλήματα που προέκυψαν από καθυστερημένες παραδόσεις των φακέλων. Αποτέλεσμα 

παρόμοιων καθυστερήσεων μπορεί να είναι ο αποκλεισμός διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων.  

Εν τέλει η ρύθμιση αυτή γίνεται για «προφύλαξη» των οικονομικών φορέων που επιθυμούν να 

διαγωνισθούν και ταυτίζεται και με την επιθυμία της αναθέτουσας αρχής για ευρεία συμμετοχή και 

ανταγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία είναι αυτή που αναφέρεται ως τελική 

δηλαδή η 19
η
 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 

� Σχετικά με το τρίτο ερώτημά σας σχετικά με τον τρόπο υπογραφής των προσφορών που 

κατατίθενται από ενώσεις οικονομικών φορέων, η απάντηση βρίσκεται στην παρ. 2.4.1.με τίτλο «Γενικοί 

όροι υποβολής προσφορών» της διακήρυξης.  

 

Σημ. Η παρούσα διευκρίνιση θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του δήμου.  

 

                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

     Δ/ΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

     ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ      

 

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ  
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