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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση : Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1  
Πληρ. : Στέφανος Σολωμός 
Τηλ. : 213-2012907    
FAX : 210-2853797    
Ε - Μail : promithies@metamorfossi.gr 
                                                

ΘΕΜΑ:  Παροχή διευκρινήσεων στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σχετικά με το είδος με Α/Α 
7 (ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ) στο τμήμα 8 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων για  την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια της δράσης Επιχορήγηση των Δήμων και των 
Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.
  

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 40392/2021 διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 
ορίων για  την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια της δράσης Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών 
Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 99/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 – Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
της Διακήρυξης 40392/2021 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για  την προμήθεια 
εξοπλισμού στα πλαίσια της δράσης Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για 
προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις 
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017, 
στο Τμήμα 8 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ και πιο συγκεκριμένα στο είδος με Α/Α 7 – ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ, 
έχει αναγραφεί εκ παραδρομής στην συνολική ποσότητα τριάντα εννιά (39) τεμάχια, ενώ το ορθό 
είναι τριάντα (30) τεμάχια.

Ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο είδος έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τα τριάντα (30) 
τεμάχια. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας διευκρινίζουμε ότι κατά την αξιολόγηση των προσφορών για 
το συγκεκριμένο είδος θα ληφθεί υπόψη η καθαρή αξία της τιμής μονάδας. 

Στην διάθεσή σας, για τυχόν επιπλέον διευκρινήσεις.
                                                                                                                           

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
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