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Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  
Τηλ.: 2531352448 & 426 
Φαξ: 2531081659 
E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: « ∆ιευκρινήσεις Επί της ∆ιακήρυξης ». 
 

Σε συνέχεια του αριθ. 1442/11-11-2015 εγγράφου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.» (εσωτ. πρωτ. Δήµου 41066/11-11-2015), παραθέτουµε στη συνέχεια ορισµένες 

διευκρινήσεις όσον αφορά τον µε αριθ. πρωτ. 40732/10-11-2015 πρόχειρο διαγωνισµό για την 

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών µε τίτλο «Εργασίες ταφών – εκταφών στο 

Δηµοτικό Κοιµητήριο του Δήµου Κοµοτηνής», προς ενηµέρωσή σας και πληροφόρησης: 

 

α) Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και φορολογία που ισχύουν κατά την 

κείµενη νοµοθεσία. Οι νόµιµες κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω: 

• Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων 0,10% 

• Χαρτόσηµο Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων 3,60% (επί του ποσού  

πληρωµής στην Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων) 

• Φόρος Προµηθειών 8% 

Όλες οι παραπάνω κρατήσεις υπολογίζονται στον προϋπολογισµό της υπηρεσίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

και αποδίδονται από τον Δήµο Κοµοτηνής.  

 

β) Ο ανάδοχος οφείλει βάσει της κείµενης νοµοθεσίας να πληρώσει την δηµοσίευση της περίληψης 

της παρούσας διακήρυξης στην σχετική εφηµερίδα. Η εφηµερίδα στην οποία απεστάλη η περίληψη 

προκειµένου να δηµοσιευθεί είναι η εξής:  

ΠΡΟΣ 
 

ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

1ο Χλµ. Ξάνθης Λάγους 

67100-Ξάνθη 

E-mail: info@fcs.com.gr & 

fcskats1@otenet.gr 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, Τ.Θ. 48  Όπισθεν Οικισµού Ηφαίστου - Έναντι 

Πανεπιστηµιούπολης, T.K. 691 00 Κοµοτηνή, Τηλ. 25310 33474, Φαξ: 2531026027, E-MAIL: 

paratir@otenet.gr  

Για την ανωτέρω εφηµερίδα η υπηρεσία µας δεν γνωρίζει ακόµα το κόστος δηµοσίευσης. 

Προκειµένου να ενηµερωθείτε θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε την εφηµερίδα. 

 

γ) Εκ παραδροµής στην σελίδα 11 της διακήρυξης αναφέρεται πως «µειοδότης αναδεικνύεται ο 

διαγωνιζόµενος, ο οποίος προσφέρει συνολικά τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για το σύνολο των 

οχηµάτων και µηχανηµάτων του Δήµου Κοµοτηνής». 

 

δ) Σύµφωνα µε την αριθ. 73/2015 σχετική µελέτη της αρµόδιας υπηρεσίας (σελ. 6) λόγω της 

φύσεως των εργασιών, (του απροβλέπτου της χρονικής στιγµής που θα χρειάζονται να 

πραγµατοποιηθούν οι εν λόγω εργασίες που αφορά η διακήρυξη) η παροχή των υπηρεσιών θα 

πραγµατοποιούνται σε όλες τις ηµέρες του έτους και σε όλες τις αργίες, ανεξαρτήτως καιρικών 

συνθηκών. 

Σύµφωνα µε τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισµού, το απασχολούµενο προσωπικό θα είναι 

τρία (3) άτοµα, οι ηµερήσιες ώρες απασχόλησης θα είναι συνολικά δεκαοκτώ (18) και οι ηµέρες 

εργασίας ανά εβδοµάδα θα είναι πέντε (5) – πενθήµερη απασχόληση. Εφόσον χρειαστεί να 

εργαστεί το προσωπικό επιπλέον ηµέρα ή σε αργία, τότε θα δικαιούται το νόµιµο ρεπό. 

 

ε) Διευκρινίζεται πως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (τα οποία θα συνοδεύονται και από τα 

φωτοαντίγραφά τους), θα τοποθετηθούν σε ένα φάκελο σφραγισµένο (εντός του εξωτερικού 

φακέλου), στον οποίο θα αναγράφεται ως τίτλος του φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά». Επιπλέον και η οικονοµική προσφορά (µαζί µε το φωτοαντίγραφό της) θα 

τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο (εντός του εξωτερικού φακέλου της προσφοράς) µε τίτλο 

«Οικονοµική Προσφορά». 

 

  Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών, 
        Υλικών, Εξοπλισµού και Υπηρεσιών 

                                                                        Ζωή Πολίτου 
ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού  
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