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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό «
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων του Οργανισμού
για ένα (1) έτος , με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες»

Σας γνωστοποιούμε τις σχετικές διευκρινίσεις που δόθηκαν από τη Δ/νση Διοικητικού
στο ακόλουθο ερώτημα αναφορικά με τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο « Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και
προστασίας των κτιρίων του Οργανισμού για ένα (1) έτος , με δυνατότητα παράτασης
για έξι (6) μήνες» (αρ.Διακ 7/2019 –ΑΣ 78338) :
Ερώτημα : Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω Διακήρυξης , ως προς
το Τμήμα (Ε) : Κτίρια Υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ως προς το Τμήμα (Ζ) : Κτίρια Υπηρεσιών Αρμοδιότητας της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και συγκεκριμένα στον Οικισμό τ. ΟΕΚ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ) και στον Οικισμό τ. ΟΕΚ “ ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ”
ΓΡΕΒΕΝΩΝ αντίστοιχα, απαιτείται η χρήση οχήματος περιπολίας.
Παρακαλούμε, να μας διευκρινίσετε το όσο δυνατόν ακριβέστερο αριθμό χιλιομέτρων
που θα διανύουν τα ανωτέρω οχήματα ανά βάρδια , προκειμένου να υπολογιστεί το
κόστος καυσίμων στην σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς.
Επιπλέον, στον οικισμό τ. ΟΕΚ “ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ” ΓΡΕΒΕΝΩΝ, όπου θα απασχολούνται
δύο ( 2) φύλακες ανά βάρδια, απαιτούνται αντίστοιχα δύο (2) οχήματα περιπολίας
(ένας για κάθε φύλακα) ή δυο φύλακες θα χρησιμοποιούν το ίδιο όχημα;
Απάντηση : Σας ενημερώνουμε, ότι λόγω γεωγραφικής ιδιαιτερότητας του οικισμού
στην “ ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ” ΓΡΕΒΕΝΩΝ (οικισμός σε 2 εδαφικά τμήματα, διαχωριζόμενα από
ρέμα) απαιτούνται σε κάθε βάρδια δυο (2) οχήματα περιπολιών, ένα για κάθε τμήμα
του οικισμού. Το μήκος διαδρομής του αυτοκινήτου στο τμήμα Ι του οικισμού,
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επιφάνειας 28 στρεμμάτων, ανέρχεται στο 1 χλμ. Αντίστοιχα στο τμήμα ΙΙ του
οικισμού, επιφάνειας 6 στρεμμάτων, ανέρχεται στα 0.3 χλμ.
Όσον αφορά τον οικισμό ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ), επιφάνειας 34
στρεμμάτων, χρειάζεται ένα (1) όχημα περιπολίας ανά βάρδια και το μήκος διαδρομής
του αυτοκινήτου ανέρχεται στο 1,2 χλμ.
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