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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Πληροφορίες: Κων/νος Κωνσταντόπουλος

Τηλέφωνο: 27213 60848
Email: k.konstantopoulos@kalamata.gr

Προς: Οικονομικούς φορείς

Θέμα: «Σημαντική διευκρίνηση για το διαγωνισμό  «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και 
άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2022)»

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι στη διακήρυξη στην παρ. 1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και στην παρ. 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης, αναφέρεται εκ 
παραδρομής ότι «Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει συνολικής χαμηλότερης τιμής». Το ορθό είναι, βάσει συνολικής 
χαμηλότερης τιμής για κάθε ομάδα εργασιών (δηλ. την ομάδα Α’ και την ομάδα Β’).

Αυτό προκύπτει:
1) από το άρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης όπου αναφέρεται ότι «Για την έγκυρη συμμετοχή στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, ποσού 1.470,00 € (χιλίων 
τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ) για την ομάδα Α’ και 2.495,00 € (δυο χιλιάδων τετρακοσίων 
ενενήντα πέντε ευρώ) για την ομάδα Β’».
2) από το άρθρο 5 της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης όπου αναφέρεται ότι «Προσφορά 
γίνεται δεκτή είτε για το σύνολο της εργασίας είτε για ομάδες αυτής (Α - Β). Ο κάθε 
διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας σε μια ή και στις δυο ομάδες 
των εργασιών»,
3) από το άρθρο 6.1 της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης όπου αναφέρεται ότι «εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενη αξίας 
της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)  που ανέρχεται στο ποσό των 3.965,00€ (τριών χιλιάδων 
εννιακόσιων εξήντα πέντε ευρώ), εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των 
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ζητούμενων ομάδων, αλλιώς για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
προ Φ.Π.Α. για τις συγκεκριμένες ομάδες της μελέτης για τις οποίες θα υποβάλει προσφορά»,
4) από την προκήρυξη όπου αναφέρεται ότι «Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται 
ξεχωριστά για το σύνολο της κάθε ομάδας (ομάδα Α’, ομάδα Β’)»,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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