
ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις σχετικά με 

διακήρυξης. 

ΣΧΕΤ: α) η υπ’ αριθμ 16367/2019 διακήρυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 

             β) το από  8-1-2020 έγγραφό σας

 Σας ενημερώνουμε ότι 

αναφέρεται πως «Κατά την οικονομική 

υποβάλει προσφορά για το σύνολο ή τμήμα της σύμβασης (προσφορά για μία ή 

περισσότερες  Περιφερειακές Ενότητες

  Διευκρινίζουμε ότι  

Υποβολή Προσφορών, : «Οι προσφορές θα αφορούν την Περιφέρεια Ηπείρου και αυτό θα 

προκύπτει σαφώς από την υποβληθείσα τεχνική περιγραφή, άλλως θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες» καθώς Παράγραφο Β. Τεχνική Περιγραφή:

για τρία χρόνια από τη υπογραφή της σύμβασης και της ενδεχόμενης παράτασης αυτής, στα 

διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι στις Περιφερειακές Ενότητες  Άρτας, 

Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας σύμφωνα με την εκάστοτε 

Κοινοτική Νομοθεσία για την επιτήρηση, τον έλεγχο και την εξάλειψη των Μεταδοτικών 

Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών»

αποτελεί μέρος του (α) σχετικού 

θα πρέπει να υλοποιείται ταυτόχρονα στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας, 

Ιωαννίνων και Πρέβεζας  της Περιφέρειας Ηπείρου

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

των υποψηφίων αναδόχων 

στις Περιφερειακές Ενότητες  Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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σχετικά με  την οικονομική προσφορά  της υπ’ αριθμ 16367/2019 

α) η υπ’ αριθμ 16367/2019 διακήρυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,  

2020 έγγραφό σας 

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στην παράγραφο 2.4.4  του (α) σχετικού 

τά την οικονομική προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να 

υποβάλει προσφορά για το σύνολο ή τμήμα της σύμβασης (προσφορά για μία ή 

περισσότερες  Περιφερειακές Ενότητες…». 

 σύμφωνα με το  Παράρτημα 1 του (α) σχετικού

Οι προσφορές θα αφορούν την Περιφέρεια Ηπείρου και αυτό θα 

προκύπτει σαφώς από την υποβληθείσα τεχνική περιγραφή, άλλως θα απορρίπτονται ως 

καθώς Παράγραφο Β. Τεχνική Περιγραφή: «Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί 

για τρία χρόνια από τη υπογραφή της σύμβασης και της ενδεχόμενης παράτασης αυτής, στα 

διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι στις Περιφερειακές Ενότητες  Άρτας, 

Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και 

Κοινοτική Νομοθεσία για την επιτήρηση, τον έλεγχο και την εξάλειψη των Μεταδοτικών 

Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών».  Τέλος στο άρθρο 14 του σχεδίου της σύμβασης που 

αποτελεί μέρος του (α) σχετικού , στις υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρεται ό

θα πρέπει να υλοποιείται ταυτόχρονα στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας, 

Ιωαννίνων και Πρέβεζας  της Περιφέρειας Ηπείρου». 

τας υπόψη τα παραπάνω, επισημαίνουμε ότι  η οικονομική προσφορά 

των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αφορά  στο σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου

στις Περιφερειακές Ενότητες  Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
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αριθμ 16367/2019 

του (α) σχετικού 

προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να 

υποβάλει προσφορά για το σύνολο ή τμήμα της σύμβασης (προσφορά για μία ή 

του (α) σχετικού,  Παράγραφο Α. 

Οι προσφορές θα αφορούν την Περιφέρεια Ηπείρου και αυτό θα 

προκύπτει σαφώς από την υποβληθείσα τεχνική περιγραφή, άλλως θα απορρίπτονται ως 

«Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί 

για τρία χρόνια από τη υπογραφή της σύμβασης και της ενδεχόμενης παράτασης αυτής, στα 

διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι στις Περιφερειακές Ενότητες  Άρτας, 

ισχύουσα Εθνική και 

Κοινοτική Νομοθεσία για την επιτήρηση, τον έλεγχο και την εξάλειψη των Μεταδοτικών 

Τέλος στο άρθρο 14 του σχεδίου της σύμβασης που 

στις υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρεται ότι «Το έργο 

θα πρέπει να υλοποιείται ταυτόχρονα στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας, 

η οικονομική προσφορά 

το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου ήτοι 

 

Ιωάννινα , 10-1-2020 
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