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Θέμα:  Διευκρινίσεις  σχετικά με 

Σ.Σ. α) Ευζώνων, β) Προμαχώνα και γ) Κήπων 
αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
διάστημα από 01-01-2019 έως 31

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Η περίληψη της διακήρυξης 1/18 
μέρους Α αυτής, με κόστος δημοσίευσης 
εξής:   
 
- Δημοσίευση Ν. Έβρου 93,00
- Δημοσίευση Ν. Θεσσαλονίκης
- Δημοσίευση Ν. Κιλκίς  83,70
- Δημοσίευση Ν. Σερρών θα διευκρινισθεί με νεώτερο 

 σύμφωνα με τα ενημερωτικά σημειώματα που 
 
Ο κάθε ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη της δημοσίευσης της αντίστοιχης
νομού που βρίσκεται ο Συνοριακός Σταθμός που ανέλαβε.
Το ποσό της δημοσίευσης για το Ν. Θεσσαλονίκης 
αναδόχους.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Στο εδάφιο iv σημείο 2 του  άρθρου 4.4 του μέρους Β’ της διακήρυξης αναφέρεται
«Στον ίδιο ηλεκτρονικό φάκελο (εννοείται της οικονομικής προσφοράς) υποχρεωτικά θα 
υποβληθούν συμπληρωμένοι και ψηφιακά υπογεγραμμένοι και οι δυο πίνακες α) υπολογισμού 
στοιχείων Οικονομικής Προσφοράς και β) οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος 5 .
Ειδικότερα, στο ως άνω παράρτημα τμήματα 3
συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται (συλλογική σύμβαση, βασικός μισθός, ηλικία, 
τριετίες προϋπηρεσίας). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και τα αναφερόμ
στους πίνακες αυτούς θα συμπληρωθεί το υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς που 
περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του Ν. 3369/10 στοιχεία.
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

  
 
 ΜΕ EMAIL-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΜΘ
 
Θεσσαλονίκη  
 Αρ. Πρωτ : οικ. 

Κ. Ρωσσίδη 11 τ.κ. 54655                              
Βεάζογλου Θωμαή 

thovea@damt.gov.gr 

  
 

                                                                                                                                                                                       
χετικά με τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους 

α) Ευζώνων, β) Προμαχώνα και γ) Κήπων – Καστανέων -Ορμένιου χωρικής 
αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για το χρονικό

2019 έως 31-12-2020 (διακήρυξη αρ. 1/2018,

της διακήρυξης 1/18 (18PROC003072411)δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
μέρους Α αυτής, με κόστος δημοσίευσης για τον ανάδοχο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ως 

93,00€  
Θεσσαλονίκης 83,70€  

83,70€  
θα διευκρινισθεί με νεώτερο e-mail 

σύμφωνα με τα ενημερωτικά σημειώματα που μας απέστειλαν οι εφημερίδες.

Ο κάθε ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη της δημοσίευσης της αντίστοιχης
νομού που βρίσκεται ο Συνοριακός Σταθμός που ανέλαβε. 
ο ποσό της δημοσίευσης για το Ν. Θεσσαλονίκης θα επιμεριστεί ισόποσα σε όλους τους 

σημείο 2 του  άρθρου 4.4 του μέρους Β’ της διακήρυξης αναφέρεται
«Στον ίδιο ηλεκτρονικό φάκελο (εννοείται της οικονομικής προσφοράς) υποχρεωτικά θα 
υποβληθούν συμπληρωμένοι και ψηφιακά υπογεγραμμένοι και οι δυο πίνακες α) υπολογισμού 
στοιχείων Οικονομικής Προσφοράς και β) οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος 5 .
Ειδικότερα, στο ως άνω παράρτημα τμήματα 3-5 βρίσκονται οι πίνακες στους οποίους 
συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται (συλλογική σύμβαση, βασικός μισθός, ηλικία, 
τριετίες προϋπηρεσίας). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και τα αναφερόμ
στους πίνακες αυτούς θα συμπληρωθεί το υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς που 
περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του Ν. 3369/10 στοιχεία. 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΜΘ   

Θεσσαλονίκη  01/06/2018  
οικ. 32400 

                                                                                             
τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους 

Ορμένιου χωρικής 
Θράκης, για το χρονικό 

018,18PROC003072411) 

δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
για τον ανάδοχο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ως 

απέστειλαν οι εφημερίδες. 

Ο κάθε ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη της δημοσίευσης της αντίστοιχης εφημερίδας του 

θα επιμεριστεί ισόποσα σε όλους τους 

σημείο 2 του  άρθρου 4.4 του μέρους Β’ της διακήρυξης αναφέρεται ότι: 
«Στον ίδιο ηλεκτρονικό φάκελο (εννοείται της οικονομικής προσφοράς) υποχρεωτικά θα 
υποβληθούν συμπληρωμένοι και ψηφιακά υπογεγραμμένοι και οι δυο πίνακες α) υπολογισμού 
στοιχείων Οικονομικής Προσφοράς και β) οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος 5 .» 

5 βρίσκονται οι πίνακες στους οποίους 
συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται (συλλογική σύμβαση, βασικός μισθός, ηλικία, 
τριετίες προϋπηρεσίας). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και τα αναφερόμενα 
στους πίνακες αυτούς θα συμπληρωθεί το υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς που 
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Το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα αποτύπωσης διαφορετικής προϋπολογισθείσας αξίας ανά 
μονάδα μέτρησης (εν προκειμένω μήνα). Έτσι εκ της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας για 
κάθε τμήμα του διαγωνισμού διαιρουμένης με το σύνολο των μηνών (είκοσι τέσσερις) προκύπτει 
η ανά μήνα προϋπολογισθείσα αξία.  
Η προσφορά για κάθε Συνοριακό Σταθμό δεν θα πρέπει να ξεπερνά την ανά μήνα 
προϋπολογισθείσα αξία, σε διαφορετική περίπτωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Όσον αφορά στην εργασία του επιπλέον προσωπικού κατά τους θερινούς μήνες αυτή αφορά όλες 
τις ημέρες (Δευτέρα – Κυριακή). 
 
 
 
 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
 

                    
                                                                 Μελέτιος Μιχαηλίδης 
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