
 
                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  15 / 05 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 13207 

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 Νο 2. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ΄ αριθ. 11407/22-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004839530 2019-04-22) διακήρυξη 

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

«Εργασίες Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων και Ιατρείων για ένα έτος», εκτιμώμενης αξίας ίση με 

237.034,74 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και την αριθ. 34/2019 τεχνική 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. 

3. Το αριθ. 13075/15-05-2019 έγγραφο της αρμόδιας της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 

Κομοτηνής σχετικά με διευκρινίσεις επί της διακήρυξης για την ημερομηνία που θα αναγράφει η 

βεβαίωση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος (ήτοι από την 22/01/2019 έως και την 21/04/2019). 

4. Το από 15/05/2019 (11:42:02) ηλεκτρονικά υποβαλλόμενο ερώτημα υποψήφιας αναδόχου 

εταιρείας η οποία εξέδωσε βεβαίωση με χρονικό διάστημα από την 23/01/2019 έως και την 

22/04/2019, διότι έλαβε ως ημερ/νια δημοσίευσης του διαγωνισμού την 23/04/2019 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

και αν θα γίνει αποδεκτή από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. 

5. Το γεγονός πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η από την 20/05/2019, 

ημέρα Δευτέρα (εντός συντόμου χρονικού διαστήματος από την παρούσα διευκρίνιση). 

 

 

Σας γνωρίζουμε πως για λόγους ίσης διαχείρισης, διαφάνειας και λόγω του γεγονότος πως 

η έκδοση νέας βεβαίωσης για την αλλαγή της ημερομηνίας του χρονικού διαστήματος απαιτεί 

έναν εύλογο χρόνο εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, η αρμόδια επιτροπή θα κάνει 

αποδεκτή την ως άνω βεβαίωση με χρονικό διάστημα από την 23/01/2019 έως και την 

22/04/2019, η οποία έχει ήδη εκδοθεί προγενέστερα των από 15/05/2019 διευκρινίσεων που 

δόθηκαν από τον Δήμο. 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΠΡΟΣ 
 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 
Αναδόχους  

 


		2019-05-15T13:13:03+0300
	Δήμος Κομοτηνής
	Ακριβές Αντίγραφο




