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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: «Οικοτουριστική διαδρομή για την παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας του 

Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην περιοχή Κεραμωτής του Δήμου 

Νέστου» 

 

 

Αναφορικά με την από 01-04-2020 διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για το έργο 

«Οικοτουριστική διαδρομή για την παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Πάρκου 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην περιοχή Κεραμωτής του Δήμου Νέστου», κατόπιν 

ερωτημάτων από υποψήφιους αναδόχους, διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 

 Η διαδικασία της δημοπρασίας θα διεξαχθεί κανονικά στις 14.04.2020, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος Νέστου 

(Ταχυδρομική διεύθυνση: Πρεμετής, ΤΚ 64200, Χρυσούπολη). Οι συμμετέχοντες θα εισέρχονται 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα αναφέροντας στην πύλη εισόδου το λόγο της προσέλευσής τους. 

Δεδομένης της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω κορονοϊού, παρακαλούμε για την 

αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας εντός του χώρου διεξαγωγής του διαγωνισμού 

(απολύμανση χεριών πριν την είσοδο, τήρηση απόστασης ασφαλείας κ.λ.π.). Σε περίπτωση 

μεγάλου αριθμού παρευρισκόμενων συμμετεχόντων θα δοθούν ρητές οδηγίες για την αποφυγή 

συνωστισμού. 

 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς γίνεται αποδεκτό σε έγχρωμο φωτοαντίγραφο, το οποίο 

αναρτάται εκ νέου στην ιστοσελίδα του Δήμου, για την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης. Η 

μετάβαση στην Υπηρεσία για τη λήψη της πρωτότυπης σφραγίδας δεν απαιτείται.  

  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 

δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων κατηγορίας: ΠΡΑΣΙΝΟ 

και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή ενώσεις αυτών. 



 Η μελέτη του εν λόγω έργου συνοδεύεται από παράρτημα χαρτών και σχεδίων, το οποίο 

φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας και αναρτάται συμπληρωματικά με την παρούσα. 

 Η κοστολόγηση των ειδών εξοπλισμού της Ομάδας Δ του προϋπολογισμού της μελέτης 

πραγματοποιήθηκε ύστερα από έρευνα αγοράς. 

 Αναφορικά με το άρθρο Δ5 του προϋπολογισμού της μελέτης αναρτάται συμπληρωματικά 

με την παρούσα σχετικό παράρτημα. 
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      Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄ 
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