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ΠΡΟΣ:  

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ,  
 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

Ερώτημα 1: 

 

  



 

 

 
 
Απάντηση: 
Πράγματι στην διακήρυξη αναγράφεται:  

ΕΠΙΔΕΙΞΗ  

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 

κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 

εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι 

διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα 

υποδείξουν όχι πέραν των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Να υποβληθεί σχετική 

υπεύθυνη δήλωση. 

 

Και αυτό για να μην δημιουργούνται παραπάνω έξοδα στους υποψήφιους αναδόχους  αλλά και έξοδα για 

μετακινήσεις και διαμονής στον Δήμο. 

Θα γίνει δεκτό προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 

τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την 

έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του 

προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν όχι πέραν των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης άλλως ( δηλ. πέραν των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) οι 



 

 

διαγωνιζόμενοι θα αναλάβουν τα έξοδα μετάβασης και διαμονής της επιτροπής  ( εάν η επιστροφή δεν 

μπορεί να γίνει αυθημερόν) . Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

 

Ερώτημα:2 
παρακαλούμε για την παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών έως την 21/09/21. Ο ζητούμενος  
χρόνος είναι απαραίτητος για την προετοιμασία και ολοκλήρωση του φακέλου συμμέτοχής μας λόγω της  
παύσης λειτουργίας των εργοστασίων/εταιριών κατά την περίοδο διακοπών του Αυγούστου, των πολλών  
διαφορετικών τμημάτων (ειδών) του διαγωνισμού, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου  
του διαγωνισμού που απαιτεί εκτενή μελέτη και σχεδιασμό για την κάλυψη των απαιτήσεων των  
ζητουμένων προδιαγραφών του πλήρους οχήματος.    
 

Απάντηση: 
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός από 20.7.2021 έως 30.8.2021 δηλ. 42 ημέρες . 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν έντυπο προσφοράς σύμφωνα με το παρακάτω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Προμήθεια ……… 
ΤΜΧ 

 
 

 Μερικό Σύνολο  

 ΦΠΑ 24%  

 Σύνολο  

 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ …  

 Γενικό Σύνολο  

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ",  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 135230 ) 

Ερώτημα:1 
 
 
1. Στην Τεχνική Προδιαγραφή του Τμήματος 4 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στην ενότητα 5.  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ο χρόνος παράδοσης του οχήματος ορίζεται σε έξι (6) μήνες  
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.   
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν δεδομένης της  
πανδημίας του ιού COVID-19 αλλά και λόγω της παγκόσμιας έλλειψης ημιαγωγών (microchip) η οποία  
επηρεάζει σημαντικά τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρουσιάζονται σημαντικές καθυστερήσεις 
στις  
παραδόσεις νέων οχημάτων από τους περισσότερους κατασκευαστικούς οίκους οχημάτων παγκοσμίως.  



 

 

Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι τα προς προμήθεια οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ειδικές  
διατάξεις υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, οι οποίες θα τοποθετηθούν μετά την εισαγωγή των  
οχημάτων στη χώρα και κατόπιν ειδικής παραγγελίας από εξειδικευμένους υπερκατασκευαστές, θα πρέπει 
να συνυπολογιστεί τόσο ο χρόνος παραγγελίας, προετοιμασίας και εγκατάστασης των εν λόγω 
συστημάτων, όσο και ο χρόνος έκδοσης της απαιτούμενης έγκρισης τύπου και άδειας κυκλοφορίας από 
τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.   
 
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν όλους τα παραπάνω παράγοντες οι οποίοι προκαλούν δικαιολογημένες  
καθυστερήσεις, θα παρακαλούσαμε για την αύξηση του χρόνου παράδοσης του συγκεκριμένου οχήματος 
κατά  
δύο (2) μήνες [οκτώ (8) μήνες συνολικά] έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τόσο της εταιρείας μας  
όσο και περισσότερων εταιρειών στον εν λόγω διαγωνισμό.  
 

 Απάντηση: 
Πράγματι στην διακήρυξη αναγράφεται:  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στους χρόνους όπως αυτοί ορίζονται από την με 

αριθμ.73/20 μελέτη για κάθε τμήμα. Ειδικότερα για τα οχήματα σε έξι (6) μήνες (τμήματα 1-7) και για το 

τμήμα 8 σε τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι παραπάνω χρόνοι προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς κατά την σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Μετάθεση του χρόνου παράδοσης μπορεί να γίνει για τους λόγους και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 

206 του Ν4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει   

 

ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΦΩΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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