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Αρ. Πρωτ. 6589/16-09-2020 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εύρεση και 

επιβεβαίωση δικτυακών πόρων και την αναγνώριση και τον εντοπισμό ευπαθειών εντός του 

δικτύου του Δήμου Αθηναίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού Προϋπολογισμού εξήντα 

χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% 74.400,00 €) 

 
Αναφορικά με τον ως άνω διαγωνισμό επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αναθέτουσα 
Αρχή έχει προβεί στην έκδοση των ακόλουθων διευκρινίσεων επί των εγγράφων του 
διαγωνισμού, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς κατά την ετοιμασία των προσφορών τους. 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

 
Ερώτημα 1 :   
 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε την τάξη μεγέθους (όχι ακριβώς) του πλήθους των 

συσκευών (devices) που εν δυνάμει θα ελεγχθούν καθώς επίσης και την γεωγραφική διασπορά 

αυτών (στην Αττική ή και στην υπόλοιπη Ελλάδα αν υπάρχουν). 

Απάντηση 1: 

 

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματος, σας αναφέρουμε ότι το πλήθος των συσκευών (devices) 

που εν δυνάμει θα ελεγχθούν είναι κατ΄ ελάχιστον  δύο χιλιάδες (2.000) και αφορούν τις 

υποδομές του Δήμου σε όλη την έκταση του.  Περαιτέρω και πιο αναλυτικές πληροφορίες επ΄ 

αυτού, θα βρείτε στο πλήρες τεύχος της Διακήρυξης και στην ενότητα Β.1.2 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Σχετικά με τον υπ’ αριθμ.6182/04-09-2020 Συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εύρεση και επιβεβαίωση δικτυακών πόρων 

και την αναγνώριση και τον εντοπισμό ευπαθειών εντός του δικτύου του Δήμου Αθηναίων» µε 
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κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού Προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% 74.400,00 €)και ημερομηνία διεξαγωγής 

διαγωνισμού την 17/09/2020, σας γνωστοποιούμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών για την 21η/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. Η δε αποσφράγιση 

των προσφορών παρατείνεται αντίστοιχα για την 21η/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΕΜ ΑΕ 

 

Δημήτριος Σταμάτης 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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