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Θέμα : «Απάντηση στο απ. πρωτ. 21263/16-05-2017 & 21253/16-05-2017 

ερωτήματα της εταιρείας ALPHA GREEN ABEE σχετικά με το διαγωνισμό : 

«Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας Α.Σ.Α.». 

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 21263/2017 εγγράφου με το οποίο υποβάλατε ερωτήσεις 

σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας 

Α.Σ.Α.», με α/α συστήματος 40869, το οποίο αποτελεί ορθή επανάληψη του 21253/16-05-

2017 εγγράφου σας τα οποία κατατέθηκαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά έχουμε να σας 

αναφέρουμε τα κάτωθι: 

 Ως προς τα ερωτήματά σας Ι έως V έχουν απαντηθεί με το αρ. πρωτ.  21013/1566 

έγγραφό μας. 

Ως προς τη ΜΠΕ όπως αναφέραμε στο με αρ. πρωτ. 21013/1566 έγγραφό μας είναι διαθέσιμη 

στην υπηρεσία μας για όποιον διαγωνιζόμενο θέλει να την μελετήσει ή να λάβει αντίγραφό 

της.  

Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς των 

διαγωνιζόμενων περιέχονται με σαφήνεια στη διακήρυξη, η οποία περιλαμβάνει τις 

προδιαγραφές του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού.  

Ως προς την αιτηθείσα παράταση σας υπενθυμίζουμε τα όσα αναφέρονται στο αρ. 2.1.3 της 

διακήρυξης : 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

«Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 

στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 

εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

http://www.promitheus.gov.gr/


ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 

των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών». 

Η καταληκτική προθεσμία για την παροχή των πληροφοριών – διευκρινήσεων που ζητήσατε 

είναι η 19η Μαΐου, συνεπώς δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για την παροχή πληροφοριών.  Η 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν αποτελεί αναγκαία πληροφορία για τη σύνταξη της 

Τεχνικής Προσφοράς, άλλωστε αν αποτελούσε θα είχε συμπεριληφθεί στα τεύχη του 

διαγωνισμού.  Επιπλέον είναι κρίσιμης σημασίας η, όσο το δυνατόν, πιο σύντομη ολοκλήρωση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού για την ομαλή ροή της επεξεργασίας και διάθεσης των 

απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας, κατά συνέπεια δεν μπορεί να δοθεί καμία παράταση 

στην προθεσμία παραλαβής των προσφορών.  

      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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