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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  24 / 04 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 11663 

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: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ΄ αριθ. 11408/22-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004837940 2019-04-22) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: 

«Προμήθεια Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & 

Ευπρεπισμού για την Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, του ξενώνα δομής γυναικών 

Κομοτηνής και των Νομικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020 & 2021», 

συνολικής εκτιμώμενης αξίας ίση με 327.066,80 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και την αριθ. 03/2019 μελέτη. 

2. 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 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

της σύμβασης» της διακήρυξης, σελ. 10, αποτυπώνεται πως τα προς προμήθεια είδη είναι στο 

σύνολό τους 157. Ομοίως στην μελέτη «ανάγκες-απαιτούμενες ποσότητες» αποτυπώνεται πως 

τα προς προμήθεια είδη είναι στο σύνολό τους 157. Όμως για το είδος με α/α 82 «Ξυραφάκι σε 

συσκευασία 5 τμχ», η απαιτούμενη ποσότητα προς προμήθεια είναι μηδέν (0).  

Για τον ανωτέρω λόγο στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τα προς προμήθεια είδη είναι στο 

σύνολό τους 156. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης «εγγύηση συμμετοχής» ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΕΙΔΗ για να μπορεί να ελεγχθεί ορθά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να αναγράφουν στο ΕΕΕΣ / ή 

τουλάχιστον σε Υ.Δ. του Ν. 1599/86 το είδος/τα είδη για τα οποία συμμετέχουν και δίνουν 

προσφορά όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική μελέτη. 

ΠΡΟΣ 
 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 
Αναδόχους  
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Λόγω της ασυμφωνίας μεταξύ των α/α των τευχών της διακήρυξης και του συστήματος, 

για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην αξιολόγηση των προσφορών, σε περίπτωση 

υποβολής προσφοράς για συγκεκριμένα είδη οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να αναγράφουν 

στο ΕΕΕΣ / ή τουλάχιστον σε Υ.Δ. του Ν. 1599/86 το είδος/τα είδη για τα οποία συμμετέχουν 

και δίνουν προσφορά όπως αυτά περιγράφονται με τους α/α στην διακήρυξη και στην 

σχετική μελέτη. 

 

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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