
              

 

 
                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  26 / 10 / 2018 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 30295 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                   (αναρτητέα ηλεκτρονικά) 

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. 95/2018 μελέτης που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εκτιμώμενης 

αξίας ίση με 27.165,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 13 και 24% αναλόγως του υπό προμήθεια είδους, για την 

ανάδειξη προμηθευτή/των μέσω συνοπτικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019. 

2. Την υπ΄ αριθ. 29522/18-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003864351) 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. 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

Λόγω μη εύρεσης των συσκευασιών (συγκεκριμένα γραμμάρια όπως αναφέρονται στην μελέτη 

στα είδη πραλίνα φουντουκιού και απορρυπαντικό/σκόνη πλυντηρίου), οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει 

να υποβάλουν προσφορά για την Πραλίνα Φουντουκιού σε συσκευασία 400 γρ. (με απόκλιση +- 

5%) και για το Απορρυπαντικό/σκόνη πλυντηρίου σε μεζούρες 45-55 μεζούρες. 

Επιπλέον σας γνωρίζουμε πως το ηλιέλαιο έχει υπολογιστεί με λανθασμένο ΦΠΑ, ήτοι 13%, 

ενώ ο ορθός Φ.Π.Α. είναι 24%. Όταν υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο της σύμβασης θα 

αναγράφεται ο ορθός Φ.Π.Α. 24%. 

Όσον αφορά το Γάλα Εβαπορέ kid 400-410 γρ, μπορεί να υποβληθεί προσφορά για 

οιοδήποτε γάλα εβαπορέ παιδικό 400-410 γρ. και όχι μόνο γάλα εβαπορέ kid 400-410 γρ.. 

Για τα υπόλοιπα είδη θα υποβληθούν προσφορές, σας αναφέρουμε πως θα πρέπει να λάβετε 

υπόψη τις επιτρεπτές αποκλίσεις που αναγράφονται στην σχετική μελέτη, όπως για παράδειγμα την 

μαρμελάδα συσκευασία 400γρ (+-10%) και για το Τυρί Ημίσκληρο συσκευασίας 450γρ. (+-10%). 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

       Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

            Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Προμηθευτές  

 


