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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  22 / 08 / 2017 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 26903 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση στο site του Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  

Τηλ.: 25313 52448 & 426 

Φαξ: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης ». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 27/2017 (ΑΔΑΜ) “17REQ005885510 2017-03-07” σχετική μελέτη του Δήμου. 

2. Την αριθ. 25602 / 08 - 08 – 2017 διακήρυξη (ΑΔΑΜ) «17PROC001794024» για την Ανάδειξη 

αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων 

ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και 

Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ». 

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 φύλλο συμμόρφωσης που πρέπει να υποβληθεί βάσει της μελέτης και της διακήρυξης. Το γεγονός 

ότι υφίσταται ασυμφωνία στο απαιτούμενο φύλλο συμμόρφωσης που πρέπει να υποβληθεί ανάμεσα σε 

αυτό που αναγράφεται στη μελέτη και στη διακήρυξη. 

 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

Το απαιτούμενο επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης που πρέπει να υποβληθεί είναι το 

κάτωθι: 

Προδιαγραφή/Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση 

Γενικά   

Συμμόρφωση ως προς τους όρους της 

διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, της 

τεχνικής έκθεσης, της συγγραφής υποχρεώσεων τους 

οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

ΝΑΙ 
 

Η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες. Παραιτούμαι από 

κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή 

ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος.  

ΝΑΙ  

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 
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Στους ψυκτικούς θαλάμους θα εφαρμόζονται οι 

απαραίτητες εργασίες για τον καθαρισμό και  την 

απολύμανσης τους 

ΝΑΙ  

Διαθέτω την απαιτούμενη Άδεια καταλληλότητας οχήματος 

μεταφοράς συσκευασμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης 

από την Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 

ΝΑΙ  

Τα οχήματα/μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία θα 

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των ανατιθεμένων 

υπηρεσιών θα πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία,  (Σχετικό με αριθμό πρωτ. Δ13ε/0/9865/16-10-96 

έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ), θα είναι κατάλληλα για 

την μεταφορά προϊόντων ψυγείου και θα διαθέτουν τα 

προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας 

 

ΝΑΙ  

         
 
 
         Η Προϊσταμένη του Τμήματος προμηθειών 

υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών 
 

Ζωή Πολίτου 
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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