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Α.1  ΕΡΩΤΗΜΑ 1Ο (05/04/2022 10:07:36) 

Σας καταθέτω τα κάτωθι ερωτήματα για την διακήρυξη 15/2021 που αφορούν στις εργασίες καθαρισμού των 

οχημάτων και εγκαταστάσεων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

1. Στην σελ. 38 αναφέρεται ότι οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης 

και δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή επί ποινή απόρριψης. Έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό η 

σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του Απριλίου και θα ισχύσει 

από Μάϊο του 2022?  Και από το 2023 προβλέπεται ακόμη μεγάλη αύξηση που δεν μπρούμε να 

προβλέψουμε. Επίσης, η ισχύς της προσφοράς πρέπει να είναι 365 ημέρες και δικαίωμα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. να 

ζητήσει άλλες τόσες ! Δηλ. το έργο θα μπορούσε να ξεκινήσει μετά από 2 έτη!  

Επειδή πρόκειται για έργο με μεγάλο αριθμό εργατικού προσωπικού και για 2 +  1 έτη με αναμενόμενες σε 

μεγάλο ποσοστό αυξήσεις ώστε δεν θα είναι εφικτό να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό που έχετε στην 

διακήρυξη και ο Ανάδοχος δεν θα έχει την δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων του σύμφωνα με την 

εργατική νομοθεσία. Γιατί δεν ορίζεται αναπροσαρμογή τουλάχιστον επί των εργατικών ? 

2. Στις Οργανωτικές Μονάδες 7, 8 και 9 που αφορούν τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις των τρόλεϊ λείπουν στην 

διακήρυξη πολλές χιλιάδες m2 που αφορούν επιφάνεια των εξωτερικών χώρων των Α/Σ, αυλών, χώρων 

σταθμεύσεων των οχημάτων στους οποίους απαιτείται σε καθημερινή βάση να καθαρίζονται με χρήση 

πανάκριβων μηχανημάτων καθαρισμού (σάρωθρα) που ορίζεται στις σελ. 82-86 και 89. Αυτές οι εφόσον 

δεν αναγράφονται τα m2 που αντιστοιχούν θεωρούνται EXTRA ? 

Πως θα είναι υποχρεωμένος ο Ανάδοχος να τις εκτελέσει εφόσον δεν αναγράφονται πλήρως τα m2 

επιφανειών? Θα τεθεί έκτακτο τίμημα αμοιβής? Αν πρόκειται περί αυτού γιατί δεν αναφέρεται στην 

διακήρυξη? Επίσης, τίθεται θέμα σύνταξης των προσφορών των συμμετεχόντων διότι κατά την υποβολή 

του άρθρου 68 του Ν. 3863/10 θα πρέπει να δηλωθεί η ορθή κατανομή εργαζομένων ανά m2 επιφάνειας 

στα οποία θα εργάζονται κάτι που προσδιορίζονται στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ εργαζομένου και 

εργοδότη. 

3. Στη σελ. 65 στο Πρόγραμμα Εργασιών 4 (Γενικός καθαρισμός) αναφέρεται ότι θα δίνεται 1 φορά κάθε 6-8 

εβδομάδες για όλα τα οχήματα (τρόλεϊ – λεωφορεία). Ως προς τα τρόλεϊ αυτό αντιστοιχεί σε 166 οχήματα 

x 8 φορές ετησίως = 1328 οχήματα. 

1ο Τεύχος πρόσθετων πληροφοριών επί εμπρόθεσμα υποβληθέντων ερωτημάτων μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αρ. πρωτοκόλλου:16681/04.04.2022   

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ακολούθως στη σελ. 74 όπου αναλύονται οι απαιτούμενες εργασίες του άνωθι προγράμματος αναφέρεται 

ότι ενδεικτικά θα διαθέτουν 3-7 οχήματα ανάλογα με τις ανάγκες κλπ. των Α/Σ δηλ. 7 οχήματα x 306 

εργάσιμες /έτος =2142 οχήματα ανά Α/Σ x 3 Α/Σ = 6426 οχήματα ετησίως. 

Στην προσφορά θα πρέπει να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των οχημάτων ? Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη 

της διακήρυξης των μονάδων 7,8 και 9 (τρόλεϊ) δεν καλύπτει το μέγιστο. Επίσης, διαφοροποιείται η σύνταξη 

της προσφοράς διότι : 166 x 8 φορές ετησίως =1325 οχήματα και ακολούθως στην άλλη περίπτωση έχουμε 

: 7 οχήματα x  306 ημέρες εργασίας = 2142 και αυτό σε 3 Α/Σ = 6426 οχήματα ετησίως δηλ. σχεδόν 

πενταπλάσιος αριθμός οχημάτων ο οποίος διαφοροποιεί τη σύνταξη της οικονομοτεχνικής προσφοράς που 

θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και ως προς το δηλωθέν προσωπικό. Δεν θα 

έπρεπε να είναι σαφές και ο συγκεκριμένος αριθμός οχημάτων? 

4. Στη σελ. 69 περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες καθαρισμού των οχημάτων (Πρόγραμμα 1 – τρόλεϊ και 

λεωφορεία) αναφέρεται ότι ο Εσωτερικός και Εξωτερικός καθαρισμός των αλεξηνέμων (παρμπρίζ), των 

υαλοπινάκων, των εσωτερικών και εξωτερικών καθρεπτών με ψεκασμό καταλλήλου για υάλινες επιφάνειες 

απορρυπαντικού και στέγνωμα με τη χρήση υφάσματος ή άλλου υλικού, ώστε να μην παραμένουν στίγματα 

ή λεκέδες. 

Όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα δεν γινόταν καθαρισμός των εξωτερικών υαλοπινάκων των λεωφορείων 

(αντιθέτως με τα τρόλεϊ που γίνεται) και επειδή στην διακήρυξη σας ρητά αναφέρεται ότι θα γίνεται διότι 

σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ισχύει και για τα τρόλεϊ τότε δεν θα ισχύουν οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών, το ερώτημά μας είναι ο χρόνος καθαρισμού που προσδιορίζεται για τα λεωφορεία στη σελ. 

71, επαρκεί? 

5. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Αναφέρεται ότι θα ελέγχονται τα κριτήρια των υπεργολάβων αν πληρούν τους όρους και 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναλάβουν την εκτέλεση του έργου. Θα ζητηθεί και ως αποδειχτικό 

στοιχείο το συμφωνητικό που θα έχει συνάψει ο Ανάδοχος με τον Υπεργολάβο ώστε να αποδεικνύεται μέσω 

αυτού ότι ο Υπεργολάβος έχει αναλάβει το έργο από τον Ανάδοχο με τιμές που ανταποκρίνονται να 

καλύπτουν το εργατικό κόστος όπως ορίζεται από την Εργατική Νομοθεσία? 

Παρακαλώ όπως δεχτείτε τα παραπάνω ερωτήματα και μας δοθούν διευκρινίσεις επ’ αυτών ώστε να είμαι 

πλήρως κατατοπισμένη για την ορθή σύνταξη και υποβολή της προσφοράς που πρόκειται να καταθέσω. 

Β.1  ΕΡΩΤΗΜΑ 2Ο (05/04/2022 14:43:33) 

Κύριοι, 

Δια της παρούσης επιστολής θα θέλαμε να σας ζητήσουμε την παράταση υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού, 

με αριθμ. Διακήρυξης : 15/2021 που αφορά «Υπηρεσίες Καθαρισμού των Οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, 
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υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) & όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων, γραφείων, λοιπών εγκαταστάσεων) 

της Ο.ΣΥ. Α.Ε.  

Οι σημαντικότεροι λόγοι είναι οι εξής: 

 Δεν επαρκεί ο χρόνος για να μπορέσουν οι υπεύθυνοι της εταιρείας μας να επισκεφτούν όλες τις 

εγκαταστάσεις και να έχουν πλήρη εικόνα τόσο για τα αμαξοστάσια, χώροι γραφείων, λοιπών 

εγκαταστάσεων, όσο και για το τροχαίο υλικό – τρόλεϊ, λεωφορεία, υποστηρικτικά βοηθητικά οχήματα. 

 Έως αύριο στις 11:00 οφείλουμε να καταθέσουμε, βάσει της Διακήρυξης, ερωτήματα τα οποία δεν είναι 

δυνατόν να στοιχειοθετηθούν, αφού δεν έχουμε πλήρη εικόνα όλων των χώρων. Εικόνα που να αφορά, 

τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις διαστάσεις των οχημάτων – τρόλεϊ  πχ (12μετρα ή 18μετρα), καταγραφή 

των ωραρίων (νυχτερινών και μη). Έτσι μη έχοντας σαφή εικόνα, η διατύπωση της οικονομοτεχνικής 

προσφοράς μας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα είναι λανθασμένη. 

Παρακαλώ πολύ το αίτημά της εταιρείας μου να γίνει αποδεκτό για να υποβάλλουμε μία ακέραια, ως προς όλα, 

προσφορά. 

Γ.1  ΕΡΩΤΗΜΑ 3Ο (06/04/2022 13:53:07) 

Αξιότιμοι κύριοι / κυρίες,  

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι για τον ανωτέρω διαγωνισμό:  

1. Στη σελίδα 21 της Διακήρυξης στο Άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα’ αναφέρεται το εξής :  

«Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αποδείξουν κατά τη φάση υποβολής των προσφορών ότι καλύπτουν πλήρως 

τις απαιτήσεις των τεχνικών απαιτήσεων, προσκομίζοντας κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την 

τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού 

παραρτήματος Α. …»  

επίσης, σελίδα 30 της Διακήρυξης στο Άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» και συγκεκριμένα στην παράγραφο Β4 

αναφέρεται το εξής :  

«Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6. προσκομίζουν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και στοιχεία του Παραρτήματος Α …………………..» :  

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε, να μας διευκρινίσετε ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία 

του Παραρτήματος Α΄ που πρέπει να προσκομιστούν κατά την υποβολή της προσφοράς.  

2. Στη σελίδα 22 της Διακήρυξης στο Άρθρο 2.2.8.2 Υπεργολαβία αναφέρεται το εξής :  
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«Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων 

αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο αναθέτων 

φορέας ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας, καθώς και ότι 

πληρούνται τα κριτήρια επιλογής των παρ. 2.2.4. και 2.2.7. της παρούσας…..» : 

Επίσης σελίδα 94 της Διακήρυξης στο Παράρτημα Α και συγκεκριμένα στην παράγραφο Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

αναφέρεται το εξής :  

«…..Απαγορεύεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ του υπό ανάθεση έργου, η υποκατάστασή του κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

σε οποιαδήποτε εργασία ή τμήματος αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργολαβική ανάθεση ).»  

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε, να μας διευκρινίσετε αν επιτρέπεται η ανάθεση υπεργολαβίας ή όχι.  

3. Στη σελίδα 98 της Διακήρυξης στο Παράρτημα Α και συγκεκριμένα στην παράγραφο Ζ. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» αναφέρεται το εξής:  

 

«Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα μπορεί, εφόσον έχει τη νόμιμη άδεια, να εγκαταστήσει λυόμενα αποδυτήρια για το προσωπικό 

του σε χώρους που θα του υποδείξει ο αρμόδιος κατά Αμαξοστάσιο Διευθυντής της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την κάλυψη των 

αναγκών του, που θα πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.  

Για τα χρησιμοποιούμενα μηχανικά μέσα η Ο.ΣΥ. Α.Ε. υποχρεούται να διαθέσει χώρο αποθήκευσης αυτών μέχρι 

12τ.μ.»  

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε, να μας διευκρινίσετε αν είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση λυόμενων 

αποδυτήριων και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης,τι είδους άδεια απαιτείται και αν το σχετικό κόστος 

κατασκευής βαραίνει τον ανάδοχο. 

Δ.1  ΕΡΩΤΗΜΑ 3Ο (06/04/2022 19:29:50) 

Αξιότιμοι κύριοι/-ες,  

Αναφορικά με τον υπ’ αριθμ. 15/2021 (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 141038) ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, 

υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) και όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων, γραφείων, λοιπών 

εγκαταστάσεων) της Ο.ΣΥ. Α.Ε. χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών και προϋπολογισμού 5.056.882,78 € πλέον 

ΦΠΑ 24%, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος προϋπολογισμού 2.528.441,39 € πλέον ΦΠΑ 24% 
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Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών 
καθαρισμού των οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) & όλων των 

εγκαταστάσεων (κτιρίων, γραφείων, λοιπών εγκαταστάσεων) της Ο.ΣΥ. Α.Ε., με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  

(ΑΔΑ Ω5ΕΥΟΚΩ0-ΝΓΧ3 ΑΔΑΜ 22PROC010159569 &  ΑΔΑΜ 22PROC010159590) ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 141038  
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και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/04/2022 παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα 

κάτωθι:  

1. Αναφορικά με το κριτήριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (παράγραφο 2.2.5., σελ. 

21), συνδυαστικά με την παράγραφο 2.2.3.11 (σελ. 20) και την παράγραφο 2.2.9.2 Β3 (σελ. 30)  

Δεδομένου ότι η εταιρεία μας ολοκληρώνει τη χρήση της κατά την 30η Ιουνίου κάθε έτους, και όχι κατά την 31η 

Δεκεμβρίου, ήτοι οι τρεις τελευταίες δημοσιευμένες χρήσεις της εταιρείας μας είναι οι κάτωθι:  

Α. 01.07.2018 έως 30.06.2019  

Β. 01.07.2019 έως 30.06.2020  

Γ. 01.07.2020 έως 30.06.2021  

παρακαλούμε διευκρινίστε μας, ποιο χρονικό διάστημα θα λάβουμε υπόψη για τον υπολογισμό της πλήρωσης του 

σχετικού κριτηρίου, καθώς και ποια δικαιολογητικά θα απαιτηθεί να υποβάλλουμε ως αποδεικτικό μέσο καθώς στην 

παράγραφο 2.2.9.2 Β3 (σελ. 30) ζητείται το Ισοζύγιο του δωδεκάμηνου 01.01.2021 έως 31.01.2021.  

2. Αναφορικά με το κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (παράγραφο 2.2.6., σελ. 21), 

συνδυαστικά με την παράγραφο 2.2.3.10 (σελ. 20) και την παράγραφο 2.2.9.2 Β4 (σελ. 30)  

παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν για την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου απαιτείται, πέρα από την προσκόμιση 

κάθε εγγράφου και δικαιολογητικού που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του σχετικού Παραρτήματος Α, να έχουμε εκτελέσει, εντός της τελευταίας τριετίας (προ της δημοσίευσης 

της διακήρυξης), συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, συνολικού ύψους 2.528.441,39 € συνοδευόμενες από 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.  

3. Αναφορικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα στη σελ. 68 απαιτείται ο εσωτερικό 

καθαρισμός των τρόλεϊ να πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρικού απορροφητήρα της SEFAC.  

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας, εάν οι παραπάνω ηλεκτρικοί απορροφητήρες θα πρέπει να διατεθούν από τον 

Ανάδοχο, και εάν ναι, σε τι ποσότητες ή ευρίσκονται ήδη στο χώρο και παρέχονται από την Υπηρεσία σας προς 

χρήση από την Ανάδοχο εταιρεία.  

4. Αναφορικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα στη σελ. 70 απαιτείται τα επικίνδυνα υλικά 

(σπασμένο γυαλί, βελόνες από σύριγγες, αιχμηρά αντικείμενα κλπ.) να συλλέγονται σε ειδική συσκευασία (κουτί 

από σκληρό πλαστικό ή μεταλλικό υλικό).  

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας, εάν οι παραπάνω συσκευασίες θα πρέπει να διατεθούν από τον Ανάδοχο, και εάν 

ναι, σε τι ποσότητες.  
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΠΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο. 15/2021 

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών 
καθαρισμού των οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) & όλων των 

εγκαταστάσεων (κτιρίων, γραφείων, λοιπών εγκαταστάσεων) της Ο.ΣΥ. Α.Ε., με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  

(ΑΔΑ Ω5ΕΥΟΚΩ0-ΝΓΧ3 ΑΔΑΜ 22PROC010159569 &  ΑΔΑΜ 22PROC010159590) ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 141038  

 

Σελίδα 6 από 6 

5. Αναφορικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα εργασιών Νο 1 (εργασίες 

νυχτερινού/καθημερινού εσωτερικού καθαρισμού) στη σελ. 68-71  

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας, εάν θα καθαρίζεται σε καθημερινή βάση όλος ο στόλος των οχημάτων, όπως 

αποτυπώνεται αναλυτικά στη σελ. 67 της Διακήρυξης, ήτοι συνολικά 1.059 θερμικά λεωφορεία και 166 

ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.  

Ακόμα, παρακαλούμε διευκρινίστε μας, πόσα από τα παραπάνω οχήματα (1.059) κατατάσσονται στην κατηγορία 

MIDI, πόσα στην κατηγορία 12 μέτρων και πόσα στην κατηγορία 18 μέτρων, προκειμένου να εξάγουμε 

συμπεράσματα σχετικά με το χρόνο που απαιτείται για τον καθαρισμό των οχημάτων.  

6. Αναφορικά με τα αναλώσιμα υλικά, ήτοι σακούλες απορριμμάτων, χαρτί υγείας και κρεμοσάπουνο  

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας, εάν τα παραπάνω αναλώσιμα υλικά παρέχονται από τον Ανάδοχο, και εάν ναι, σε τι 

ποσότητες. 

 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η : 

Σε συνέχεια των ως άνω, εμπρόθεσμα, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 

(α/α  141038), υποβληθέντων ερωτημάτων, η Ο.ΣΥ. Α.Ε., κρίνει σκόπιμο, λόγω του αυξημένου πλήθους των 

ερωτημάτων, της φύσης του αντικειμένου ανάθεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας και της χρονοβόρας 

προετοιμασίας των προσφορών εξαιτίας της απαιτούμενης «επιτόπιας επίβλεψης» των χώρων καθαρισμού από τους 

υποψήφιους οικονομικούς φορείς, να κάνει αποδεκτό το αίτημα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των προσφορών ως κάτωθι: 

 Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00πμ.  

 Νέα Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών: Τρίτη 10 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00πμ. 

Σημειώνεται ότι η  παροχή των διευκρινίσεων, όσον αφορά στα ως άνω ερωτήματα, θα πραγματοποιηθεί, 

εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την ως άνω παράταση υποβολής προσφορών, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα  με τους όρους της διακήρυξης και το ν. 4412/2016.  

 
 

Στέφανος Αγιάσογλου 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας 

 

Αικατερίνη Πουραΐμη 
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