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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κομοτηνή,09/01/2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                               Αρ. πρωτ: 688 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                            (ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ&site Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλ.: 25313 52448  

Φαξ. 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟ 2». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 118/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής 

για την προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και 

βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαικής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 

για τις ανάγκες της κοινωνικής σύμπραξης Ροδόπης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 302.133,00€ 

χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Την υπ' αριθ. 288/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής για την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης. 

3. Την υπ’ αριθ. 35427/14-12-2018 Διακήρυξη του Δήμου Κομοτηνής (ΑΔΑΜ: 18PROC004205118, 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14-01-2019, α/α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 

67825). 

4. 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. 

5. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. 269/03-01-2019 έγγραφο με το οποίο δόθηκαν σχετικές διευκρινίσεις. 

6. Τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους. 

 

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αρίθμ. 118/2018 Μελέτης οι συσκευασίες των προϊόντων 

θα παραδίδονται από τους αναδόχους σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση 

μαζί με σακούλες. Οι σακούλες απαιτούνται για την διανομή των προϊόντων στους ωφελούμενους του 

Προγράμματος ΤΕΒΑ. Το πλήθος των σακουλών που θα απαιτηθούν ανά διανομή θα είναι ίσο με τον αριθμό 

των αιτήσεων των ωφελουμένων του προγράμματος ΤΕΒΑ. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του τρέχοντα 

μήνα και τις εκτιμήσεις για την προοδευτική αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων, υπολογίζεται ότι οι 

αιτήσεις των ωφελουμένων κατά τις περιόδους διανομής θα είναι περίπου 4.500. Σύμφωνα με το υπ’αρίθμ. 

269/03-01-2019 έγγραφο με το οποίο δόθηκαν σχετικές διευκρινίσεις, τα προϊόντα θα κατανεμηθούν στους 

ωφελούμενους σε 2 διανομές. Συνεπώς, σε κάθε διανομή για καθένα από τα δυο είδη θα δίδονται από 

τον προμηθευτή 4.500 σακούλες, δηλαδή σύνολο 9.000 σακούλες για κάθε είδος. 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών 

Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=14534532520439

		2019-01-09T09:44:36+0200
	Δήμος Κομοτηνής 
	Ακριβές Αντίγραφο - Δήμαρχος Κομοτηνής




