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ΠΡΟΣ:  

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 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, α/α ΕΣΗΔΗΣ 135227-135234- ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2,3,4,5,6,7. 
 
 

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 ΓΙΑ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 135227-135234 ( ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2,3,4,5,6,7) 
Για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν 

συμπληρωματικά το παρακάτω έντυπο 

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

1 Προμήθεια ……… 
ΤΜΧ 

 
 

 Μερικό Σύνολο  

 ΦΠΑ 24%  

 Σύνολο  

 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ …  

 Γενικό Σύνολο  

 

Για την συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ η προσφερόμενη τιμή θα είναι 

χωρίς ΦΠΑ και θα αφορά την αξία του οχήματος μαζί με τα έξοδα τέλη ταξινόμησης κλπ παρότι αυτά δεν 

έχουν ΦΠΑ 

ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΦΩΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Π.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Α’ 
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