
 

 

 

 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13.01.2021  
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                   Αρ. Πρωτ.: 546 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ  
Τηλ.: 2132042718 
FAX: 2132042714  
e-mail: dperiouspromhth@fyli.gr  

 
 
 
ΘΕΜΑ: 

Διευκρινήσεις σχετικά με τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.: 219/2019 συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 1.000.000,00 € χωρίς  

Φ. Π. Α. 24%  (1.240.000,00 € με Φ.Π.Α.24%) Αρ. Διακ.: 26/04.01.2021 

 

 

Σε συνέχεια του ερωτήματος που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 

12/01/2021 σχετικά με τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.: 219/2019, διευκρινίζεται ότι:  

 

 

Ερώτημα: 

 Στη διακήρυξη του θέματος και συγκεκριμένα στο άρθρο 2.4.3.1 αναγράφεται η 

απαίτηση για την προσκόμιση «βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Φυλής με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των 

επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας».  

«Την βεβαίωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα την προμηθευτούν 

μετά την ηλεκτρονική υποβολή σχετικής αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται δώδεκα 

(12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την έναρξη 



υποβολής των προσφορών και η βεβαίωση παρέχεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών».  

Αυτό είναι ανέφικτο διότι η αίτηση θα έπρεπε να υποβληθεί την 25/12/2020 (12 

ημέρες πριν την ημ/νια έναρξης υποβολής προσφορών που είναι η 05/01/2021) ενώ 

η διακήρυξη δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ την 05/01/2021 (βλ. άρθρο 1.5 της διακήρυξης).  

Παρακαλούμε για τις δικές σας διευκρινήσεις 

 

 

 

Απαντηση:  

Ισχύει η απαίτηση που αναγράφεται στο άρθρο  2.4.3.1 της 26-04.01.2021 

Διακήρυξης. 

βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών 

που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας. 

Την βεβαίωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα την προμηθευτούν 

μετά την ηλεκτρονική υποβολή σχετικής αίτησης. 

 Εκ παραδρομής αναφέρεται ότι η αίτηση πρέπει να γίνει 12 μέρες πριν την 

έναρξη υποβολής προσφορών,αντί του σωστού 12 μέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και η βεβαίωση παρέχεται το το αργότερο 

τρεις (3) ημέρες πρίν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ζητούν τον ορισμό του 

χρόνου επίσκεψης στον τόπο των έργων με εκπρόσωπο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια  

Δήμητρα Τριβέλλα   

 

DIMITRA TRIVELLA
Jan 14 2021 11:29:AM


