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Δήμο Ιωαννιτών 
Πλατεία Αν. Παπανδρέου 5, 45 221 Ιωάννινα 
Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Κωλέττη 14, ΤΚ 45 444, Ιωάννινα 
Τηλ. 2651083880-81 
Φαξ. 2651083882 
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Τσούρης 
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Θεσσαλονίκη, 08/01/2020 

Αρ. Πρωτ.: 06 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑ: Υποβολή Διευκρινιστικού Ερωτήματος 

Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες  

Στο πλαίσιο της με αριθμό 89240/31-12-2020 Διακήρυξης Ανοικτής Συνοπτικής Διαδικασίας για 

την επιλογή αναδόχου εκπόνησης υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 

Δήμου Ιωαννιτών» εκτιμώμενης αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

διενέργειας του διαγωνισμού την Τρίτη 19/01/2021 (10:00) ή σε κάθε άλλη ημερομηνία που θα 

καθοριστεί από την Αναθέτουσα, σας υποβάλλουμε αίτημα παροχής διευκρινιστικών 

πληροφοριών.  

Ειδικότερα:  

1. Σύμφωνα με το σημείο α) της παραγράφου 2.2.6 ζητείται όπως οι οικονομικοί φορείς να 

διαθέτουν «Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 με 

πεδίο εφαρμογής: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης, διαχείριση έργων, εκπόνηση μελετών, σχεδιασμός, ανάπτυξη & 

εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού & διαχείριση έργων πληροφορικής, παροχή 

συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

σε θέματα στρατηγικής, μετασχηματισμού επιχειρηματικού μοντέλου – αναδιοργάνωση 

& αναδιάρθρωση φορέων & οργανισμών, παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση λύσεων σε 
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θέματα επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, 

μέτρηση ποιότητος ταχυδρομικής αλληλογραφίας. 

Με δεδομένο ότι το αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας αφορά την εκπόνηση 

«Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ιωαννιτών» και 

λαμβάνοντας υπόψη την 1290/2019 (30-1-2019) απόφαση της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (κρίθηκε ότι πρέπει να ακυρωθεί η απαίτηση για 

συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής ISO καθώς δεν σχετίζονταν με το αντικείμενο της 

Διακήρυξης) παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν απαιτείται οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι να διαθέτουν Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 

9001:2015 με πεδίο εφαρμογής σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πεδία ή αν οι 

αναφορές σε πεδία μη συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας (όπως Παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, μέτρηση 

ποιότητος ταχυδρομικής αλληλογραφίας) δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

 

 

 

Με εκτίμηση, 
 
 

 
 
 

Θεόδωρος Καριπίδης 
Νόμιμος Εκπρόσωπος LEVER A.Ε. 


