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ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψηφίους 

Προμηθευτές 

(ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ & site Δήμου) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κομοτηνή, 08 / 01 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αρ. πρωτ: 589 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 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 Νο 1 ». 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το από 21-09-2018 πρωτογενές αίτημα που συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων: 18REQ003730602 2018-09-24). 

2. Την αριθ. 88/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης για την προμήθεια ενός τροχοφόρου φορτωτή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Κομοτηνής, εκτιμώμενης αξίας ίση με 161.275,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (199.981,00 € με Φ.Π.Α. 24%), 

(Αριθ. Αιτήματος Ανάληψης Δαπάνης 195/24-09-2018). 

3. Την αριθ. 89/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης για την προμήθεια ενός σαρώθρου 5-6 m3 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Κομοτηνής, εκτιμώμενης αξίας ίση με 161.275,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (199.981,00 € με Φ.Π.Α. 

24%), (Αριθ. Αιτήματος Ανάληψης Δαπάνης 195/24-09-2018). 

4. Την υπ' αριθ.  227/17-10-2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου για την έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών και  κατάρτισης των όρων των τευχών της διακήρυξης. 

5. Την υπ’ αριθ. 29773/19-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003870004 2018-10-19) διακήρυξη. 

6. Την υπ’ αριθ. 36452/31-12-2018 προκήρυξη (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 

29-01-2019, α/α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 69082 όσον αφορά την προμήθεια σαρώθρου και 69083 όσον 

αφορά την προμήθεια φορτωτή). 

7. 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.  

8. Το από 07/01/2019 ηλεκτρονικό ερώτημα μέσω ΕΣΗΔΗΣ από υποψήφια ανάδοχο εταιρεία για 

αλλαγή του χρόνου παράδοσης του φορτωτή από 90 ημέρες σε 180 ημέρες, λόγω μη ετοιμοπαράδοτων 

μηχανημάτων με αυτόν τον εξοπλισμό. 

 

 

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

 Η σχετική διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας φορτωτή είχε δημοσιευθεί 

την 19-10-2018 αλλά δεν είχαν κατατεθεί προσφορές. Κατόπιν της αριθ. 281/12-12-2018 απόφασης 

της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με τους 

ίδιους όρους, μεταξύ των οποίων και ο χρόνος παράδοσης του φορτωτή (ήτοι 90 ημέρες από την 

υπογραφή του συμφωνητικού). 

 Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και την απολύτως 

κρατούσα άποψη στην επιστήμη του διοικητικού δικαίου, η διακήρυξη διαγωνισμού συνιστά στο 
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σύνολο της κανονιστική πράξη της αναθέτουσας αρχής, συνακόλουθα και οι όροι της 

διακήρυξης έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, περιλαμβάνουν δηλαδή γενικούς και αφηρημένους 

κανόνες, η πιστή τήρηση των οποίων ελέγχεται από τα δικαστήρια (βλ. για τη φύση των όρων της 

διακήρυξης ως κανονιστικών και την εξ αυτού του λόγου δέσμευση της Διοίκησης από το 

περιεχόμενο των διακηρύξεων Πρ. Παυλόπουλου (1997), Η σύμβαση εκτέλεσης δημοσίου έργου, 

Άρθρα και Γνωμοδοτήσεις σελ. 81 επ., Σπηλιωτόπουλου Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου 

Τόμος Ι (2017) σελ. 179 επ. Κανόνες που ρυθμίζουν το προσυμβατικό στάδιο, ενδεικτικώς ΣτΕ 

2992/1983, 4607/1986, 1127 και 4052/1990, 3306/1991, 1616 και 1619/2008). Εξ αυτής της 

παραδοχής συνάγεται ότι η διακήρυξη δεσμεύει απολύτως την αναθέτουσα αρχή και τα όργανα 

που διεξάγουν τον διαγωνισμό, παράλληλα όμως, η δεσμευτική ισχύ των όρων της διακήρυξης 

εκτείνεται και στους διαγωνιζόμενους. 

 Για να τροποποιηθεί ο χρόνος παράδοσης πρέπει υποχρεωτικά να ματαιωθεί ο παρόν 

διαγωνισμός, να αλλάξουν οι όροι της διακήρυξης με νέα απόφαση της οικονομικής επιτροπής του 

Δήμου Κομοτηνής, να δημοσιευθεί εκ νέου ο διαγωνισμός, κάτι το οποίο σημαίνει την 

καθυστέρηση του διαγωνισμού με ενδεχόμενο την μη χρηματοδότηση της προμήθειας στα πλαίσια 

του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

 Επιπλέον σας γνωρίζουμε πως όπως προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης και τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται 

υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 

του Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 

της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/2016). Εκ των ανωτέρω συνάγεται 

πως σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη έγκαιρης παράδοσης εντός του συμβατικού χρόνου, 

δύναται να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος για επιπλέον 90 ημέρες, εφόσον πληρούνται οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις. 

 

 

 

         Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών 

                                                                 Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών 

                                      Ζωή Πολίτου 

                  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-132-τροποποίηση-συμβάσεων-κατά-τη/
http://www.dimosnet.gr/index.php/blog/laws/άρθρο-206-χρόνος-παράδοσης-υλικών/
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