
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης 2/2016 περί Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου 
Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την 
αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών» στα πλαίσια του έργου ‘Adriatic Holistic Forest Fire 
Protection (HOLISTIC)’. 
 
 
 Διευκρινίζουμε ότι : 
 
1)Στο κεφάλαιο Β.4.1.1 της διακήρυξης, στην παράγραφο με τίτλο «Διαδικασία αξιολόγησης 
προσφορών» αναφέρεται ‘Προσφορά η οποία παρέχει έκπτωση μεγαλύτερη του 15% του 
συνολικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), χαρακτηρίζεται ως μη αποδεκτή και 
απορρίπτεται’ αντί του ορθού ‘Προσφορά η οποία παρέχει έκπτωση μεγαλύτερη του 15% 
του συνολικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δύναται να απορριφθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 12 του κεφαλαίου Β.4.1.2 της παρούσας διακήρυξης’. 
 

2)Το κεφάλαιο Α.4.2.1 της διακήρυξης «Κατάρτιση, Έλεγχος και Αποδοχή των Παραδοτέων» 
τροποποιείται ως εξής : ‘Το καθένα από τα έντυπα παραδοτέα του έργου θα παραδοθεί 
σε τρία (3) αντίτυπα και σε ένα (1) οπτικό δίσκο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 
εκτός από τα τεχνικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό, των οποίων ο αριθμός 
προβλέπεται στις σχετικές παραγράφους.’ 

 

3)Στο κεφάλαιο Β.1.7 της διακήρυξης «Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης» 
αναφέρεται εκ παραδρομής ‘β)που δεν θα έχουν υποβληθεί το αργότερο έντεκα (11) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών’ αντί του ορθού ‘…….το 
αργότερο έξι (6) ημέρες…..’. 
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4)Στο κεφάλαιο Β.2.7.2 της διακήρυξης, στην παράγραφο 2.2.1 συμπληρώνουμε τα εξής : 
‘Θα πρέπει να επισυνάπτεται με τον πίνακα και αναλυτική περιγραφή των έργων’. 

 

 

 

 

 Με Ε.Γ.Γ. 

Η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής 
Λειτουργίας 

 

Γεωργία Πατακιάρα 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (αποστολή με email) 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
2. Γραφεία Γενικών Διευθυντών Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου 
3. Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου (για δημοσιοποίηση στο 

δικτυακό τόπο της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.) 
4. Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού στους 11 Νομούς Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου 
5. Μέλη της 5μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης ειδικού σκοπού του έργου HOLISTIC 
6. Υ.Δ.Ε. Νομού Αχαΐας  
7. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Αχαΐας 
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