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ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Αναφορικά με την διακήρυξη αρ.7/2015 θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι οι 

προσφορές γίνονται δεκτές και για το σύνολο της διακήρυξης αλλά και μόνο για 
μέρος της διακήρυξης (πίνακας σελ.5), όπως αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 2.3 
Ισχύς Προσφορών (σελ.7): «Προσφορές γίνονται δεκτές για μέρος των 
εγκαταστάσεων ή το σύνολο αυτών. Η κατακύρωση θα γίνει για κάθε εγκατάσταση 
χωριστά, στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή για κάθε εγκατάσταση». 

Ο όρος που αναγράφεται στη σελ. 5 «Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν προσφορά 
για το σύνολο των εγκαταστάσεων του διαγωνισμού. Προσφορά για μέρος του 
αντικειμένου του διαγωνισμού (χρονικά, αντικείμενο καθαριότητας κ.λ.π.) 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη» αναφέρεται στην κάθε μία εγκατάσταση ξεχωριστά, 
αλλά εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στη διακήρυξη και η οποία διευκρινίζεται 
όπως παρακάτω: 

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή προσφορά για κάποια εγκατάσταση, π.χ. την 4η : 
«πρώην ΠΕΑΚ», χωρίς να αποδέχεται το σύνολο των εγκαταστάσεων και των 
τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα I) που αναφέρονται σε αυτήν: α) της 
Νεάπολης, που αποτελούνται από ένα κλειστό γυμναστήριο, γήπεδα τένις και 
ανοιχτό κολυμβητήριο, β) του Αθλητικού Κέντρου Σταυρούπολης, που αποτελείται 
από ένα κλειστό γυμναστήριο, το γήπεδο ποδοσφαίρου και το κλειστό γυμναστήριο 
άρσης βαρών, γ) του κλειστού γυμναστηρίου Αμπελοκήπων, που αποτελείται από 
ένα κλειστό γυμναστήριο και την αίθουσα γυμναστικής και, δ) του αθλητικού κέντρου 
Ε.Κ.Ο., που αποτελείται από ένα κλειστό γυμναστήριο και δύο γήπεδα 
ποδοσφαίρου.  Ούτε για παράδειγμα την 1η εγκατάσταση «πρώην Ε.Γ. Μίκρας» 
χωρίς να αποδέχεται το σύνολο των εγκαταστάσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών (Παράρτημα I) που αναφέρονται σε αυτήν: Μίκρα1, Μίκρα 2, Μίκρα 
3, Σπίτι της Γυμναστικής, Σπίτι της Πάλης, Κλειστό beach volley, τα εξωτερικά 
γήπεδα, καθώς και το Μίκρα 4 και τον εντός των εγκαταστάσεων της Μίκρας ξενώνα, 
όταν οι παραπάνω χώροι τεθούν σε λειτουργία, καθώς το κλειστό γυμναστήριο του 
Βότση. 

 
 

Για την Επιτροπή Διοίκησης 
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