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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  08  / 09  / 2017 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 29272 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ και στο site Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  
Τηλ.: 2531352448 & 426 
Φαξ: 2531081659 
E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης ». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 74/2017 σχετική μελέτη (ΑΔΑΜ : 17REQ001644821) του τμήματος προμηθειών του Δήμου. 

2. Την αριθ. 25600/08-08-2017 (ΑΔΑΜ : 17PROC001792166) διακήρυξη για την Ανάδειξη αναδόχου της 

Προμήθειας γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων-υλικών μηχ/σης & πολλαπλών εκτυπώσεων για τα 

έτη 2018 & 2019. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

4. Το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης (Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά») 

και ειδικότερα τη σελ. 34 όπου αναφέρεται πως πρέπει να υποβληθούν τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του 

κατασκευαστή από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, του 

τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών (για τα είδη στα οποία διαγωνίζεται). Αν κάποιες από τις απαιτούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές δεν αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, τότε υποχρεούται να υποβάλει 

επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή (ή του επίσημου αντιπροσώπου) ότι καλύπτονται, ειδάλλως οποιοδήποτε 

τεχνικό φυλλάδιο ή εικονογραφημένο έντυπο που να αποδεικνύει ότι καλύπτονται οι προδιαγραφές. Σε περίπτωση 

που είναι αδύνατη η προσκόμιση οποιουδήποτε τεχνικού φυλλαδίου ή εικονογραφημένου εντύπου, θα πρέπει να 

υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει τα είδη για τα οποία δεν προσκομίζει τεχνικά φυλλάδια 

και για τα οποία θα δηλώνει πως καλύπτονται οι προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης του Δήμου Κομοτηνής 

για τη παρούσα διακήρυξη. 

5.   Τα ερωτήματα υποψηφίων προμηθευτών σχετικά με την προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων. 

 

 

Σας γνωρίζουμε πως όσον αφορά την προσκόμιση των τεχνικών φυλλαδίων με τα οποία θα 

αποδεικνύεται ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

προσκομίσουν: 

 τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι απαιτούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη στα οποία διαγωνίζεται ή,  

 επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή (ή του επίσημου αντιπροσώπου) ότι καλύπτονται οι 

προδιαγραφές της μελέτης ή, 

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 
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 οποιοδήποτε τεχνικό φυλλάδιο ή εικονογραφημένο έντυπο που να αποδεικνύει ότι καλύπτονται οι 

προδιαγραφές, 

 ειδάλλως σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση των τεχνικών φυλλαδίων κατά το 

στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών, τότε οι υποψήφιοι 

προμηθευτές πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση (με όλες τις συνέπειες περί 

ψευδής δήλωσης) στην οποία θα αναφέρουν τα είδη για τα οποία δεν προσκομίζουν τεχνικά φυλλάδια 

και για τα οποία θα δηλώνουν πως καλύπτονται οι προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης του Δήμου. 

 

Διαχειριστής Πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Για το Δήμο Κομοτηνής 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 


		2017-09-08T13:26:43+0300
	Ακριβές Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου




