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Αριθ. Πρωτ: 1288 
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ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 

του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).  

2. Την υπ΄ αριθ. 32586/27-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009844394 2021-12-27) διακήρυξη ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια έξι 

(6) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά 

απορριμματοφόρα των O.T.A. για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων», εκτιμώμενης αξίας: 

228.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.  

3. Το από 17-01-2021 ηλεκτρονικά υποβληθέν ερώτημα / έγγραφο υποψηφίου αναδόχου. 

 

 

Το ερώτημα υποψήφιας εταιρείας το οποίο έχει ως εξής : «Στη σελ. 11 της υπ΄ αριθμόν 136/2020 

μελέτης , του διαγωνισμού για την «προμήθεια έξι (6) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσής 

απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. για την αναβάθμιση 

κοινόχρηστων χώρων» με αριθμό διακήρυξης 32586/27-12-2021, και συγκεκριμένα στον πίνακα 

του Ενδεικτικού προϋπολογισμού αναφέρεται στη στήλη ενδεικτική τιμή, λογικά εκ παραδρομής η 

αξία των 38,00€. Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν η σωστή ενδεικτική τιμή προϋπολογισμού 

ανέρχεται στο ποσό των 38.000,00 όπως προκύπτει από το συνολικό προϋπολογισμό του σχετικού 

πίνακα». 

 

Σας γνωρίζουμε πως εκ παραδρομής αναγράφεται ως τιμή ανά τεμάχιο ποσό ίσο με 38,00 

€ αντί του ορθού 38.000,00 €. 
Το παρόν έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα στον 

συστημικό τόπο του διαγωνισμό με α/α 149485 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Η Προϊσταμένη του τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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