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Τον συνημμένο πίνακα αποδεκτών 
 

ΘΕΜΑ :  “Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10   ” 

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων επί της Διακήρυξης του ως άνω  έργου 
διευκρινίζονται τα εξής:  
 
MPA DOMUS  

Ενημερώστε μας για τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ του 
ΛΑΜΠΑ. 

Σύμφωνα με την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων 
από ελαφρά τοιχοποιία συνολικού πάχους λαμπά 
100χιλ. από γυψοσανίδες κοινές στο κτίριο επί της 
Οδού Λυκούργου 10. 

 

ΔΑΝΕΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ                                       
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 

Σχετικά με το άρθρο 3.1 
Δικαίωμα συμμετοχής , παρ β, της ως 
άνω Διακήρυξης ,ως  όρος συμμετοχής 
στο διαγωνισμό είναι η εταιρεία που 
υποβάλει την προσφορά να «Διαθέτει 
Μέσο Όρο κύκλου εργασιών την 
τελευταία τριετία 120.000€. Για την 
απόδειξη των συγκεκριμένης ελάχιστης 
προϋπόθεσης συμμετοχής ο υποψήφιος 
οφείλει να υποβάλλει Ισολογισμούς των 
τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων», παρακαλώ θα θέλαμε να μας 
απαντήσετε γραπτώς εάν  μπορούμε να 
συμμετάσχουμε στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό  λόγω ότι η εταιρείας είναι 
νεοσύστατη, με ημερομηνία έναρξης 
14/9/2013.  

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ισχύει η 
υποχρέωση για μέσο κύκλο εργασιών 120.000,0 € για 
όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται.  

 Η υποχρέωση προσκόμισης όσων ισολογισμών έχουν 
δημοσιευτεί εντούτοις δεν αίρεται.   

 Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι ο κύκλος εργασιών 
πρέπει να αφορά πραγματικά στοιχεία και ΌΧΙ 
προβλέψεις.  
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μπορούμε να σας προσκομίσουμε 
παραστατικά που να πιστοποιούν τον 
κύκλο εργασιών της εταιρείας μας μέχρι 
σήμερα από τα οποία θα αποδεικνύεται 
ο κύκλος εργασιών μας μέχρι το τέλος 
του οικονομικού έτους θα έχει 
ξεπεράσει κατά πολύ τις 120.000,00€. 

  
Επίσης διευκρινίζεται ότι σε όποιο σημείο της διακήρυξης αναφέρεται 53.000,00 € ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο διορθώνεται σε 60.000,00 € που είναι και ο προϋπολογισμός του έργου χωρίς το 
ΦΠΑ.  

 

  Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ  
    ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


