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Θέμα: Ανακοίνωση – διευκρίνιση επί της υπ’ αριθμ. 958/03-08-2021 διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC009025966) για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο 
«Προμήθεια υλικών στο πλαίσιο υλοποίησης διαχειριστικών δράσεων σε αμμοθινικούς 
τύπους οικοτόπων»  

Σχετ.:- 

Σας διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής στη διακήρυξη στο άρθρο 3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών περιγράφονται εσφαλμένα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών. 

Με την παρούσα επισημαίνουμε πως το ορθό κείμενο του άρθρου 3.1 έχει ως κατωτέρω: 

«Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής Ε.Δ.) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 2.4.1.2 της παρούσας.   

Προσφορές που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 
που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και 
την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 3 εδ. β΄ του Ν. 4412/2016. 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο φάκελος 
της τεχνικής προσφοράς, καθώς και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς μονογράφονται δε από το αρμόδιο 
όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. 

Στην συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση, καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Ακολούθως, σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 
ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Στην συνέχεια η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και 
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τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και για την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 

γ) Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στον έλεγχο και κατάταξη των 
οικονομικών προσφορών, των οποίων τις προσφορές έκρινε αποδεκτές κατά τα δύο προηγούμενα στάδια, και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την απόρριψη ή την αποδοχή τους, καταγράφει την 
κατάταξη κατά φθίνουσα κλίμακα των προσφορών βάσει της ανοιγμένης τιμής προσφοράς (βλέπε σχετικά 
άρθρο 2.3 της παρούσας) και την εισήγησή της για τον προσωρινό ανάδοχο. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι εκείνος του οποίου η οικονομική προσφορά είναι μικρότερη. 

Σε περίπτωση ισότιμων οικονομικών προσφορών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν την ίδια βαθμολογία 
τεχνικής προσφοράς, και τα αποτελέσματά της καταγράφονται στο ως άνω πρακτικό. 

Τα ως άνω βήματα α, β και γ μπορούν να καταγραφούν και σε ένα ενιαίο πρακτικό. 

Τα πρακτικά (ή το ενιαίο πρακτικό) με τα αποτελέσματα των τριών ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μια 
απόφαση του ΦΔΠΜΜΜ η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής σε όλους τους προσφέροντες μαζί με 
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών όλων των ως άνω 
σταδίων. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.». 

 

Η ανωτέρω αλλαγή είναι επουσιώδης και δεν αποτελεί λόγο ματαίωσης της διαδικασίας όπως αυτοί 
περιγράφονται στο άρθρο 3.5 της διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη διακήρυξη. 

 
Με εκτίμηση, 
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