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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  06 / 08 / 2018 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 21098 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                   (ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & site Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή   

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλ.:25313 52448 & 426 

Φαξ.: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
  

 
 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 45/2018 μελέτη (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων: 18REQ003350193 2018-07-02) που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών για την προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού παιδικών χαρών σε περιοχές 

αρμοδιότητας του Δήμου Κομοτηνής με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της 

ψυχαγωγίας των ανηλίκων, εκτιμώμενης αξίας ίση με 278.226,12 € χωρίς Φ.Π.Α., και συνεπώς θα 

πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή. 

2. Την υπ΄ αριθ. 20066/25-07-2018  (ΑΔΑΜ: 18PROC003503802 2018-07-31) διακήρυξη. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το από 03/08/2018 {ώρα κατάθεσης 13:05:24} ερώτημα υποψήφιας προμηθεύτριας εταιρείας, το 

οποίο απεστάλη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ψηφιακή υπογραφή (για παροχή διευκρινίσεων). 

 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

1) Οι επισκευαστικές εργασίες που αφορούν τα άρθρα 19-22 του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

{εκτιμώμενης αξίας} έχουν προμετρηθεί ως εξής:  

 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών. 

o   45m² 

 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα  

o   15m³ 

 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες  

o   230m³ 

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Προμηθευτές  
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 Αποξήλωση συνθετικών πλακιδίων δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών μετά 

προσοχής και προετοιμασία επιφάνειας βάσης (στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 

φορτοεκφορτώσεις και οι πάσης φύσεως σταλίες και μεταφορές). 

o   415m² 

 Καθαίρεση οργάνου παιδικής χαράς μικρού μεγέθους 

o   11 τεμάχια 

 Καθαίρεση οργάνου παιδικής χαράς μεγάλου μεγέθους 

o   14 τεμάχια 

 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς μεγάλου μεγέθους 

o   2 τεμάχια 

 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίου 

o   20m² 

 Οριοθέτηση δαπέδου ασφαλείας με συμπαγές κεραμικό τούβλο 

o   170m 

 Ανταλλακτικά υπαρχόντων παιχνιδιών  

o   Υπάρχοντα παιχνίδια 2 μεταλλικές 4θεσιες κούνιες βρεφών /νηπίων , 2 μικρά σύνθετα με 

τσουλήθρες 

 

 

2) Η προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης αρκεί για κάθε παιχνίδι. 

 

 

3) Το πλάτος του σκελετού της διθέσιας κούνιας παίδων είναι 125 mm ενώ του οργάνου στο 

σύνολο του  έχει το πλάτος της καθιστικής επιφάνειας δηλαδή 180 mm.  

 

 

4) Το πλάτος του σκελετού της διθέσιας κούνιας βρεφών είναι 125 mm ενώ του οργάνου στο 

σύνολο του  έχει το πλάτος της καθιστική επιφάνειας ( βρεφικό κάθισμα ) δηλαδή 330 mm .  

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

       Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

            Ζωή Πολίτου 

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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