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ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψηφίους 

Προμηθευτές 

(ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ & site Δήμου) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κομοτηνή, 07 / 10 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αρ. πρωτ: 26890 

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 2 ». 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Της αριθ. 93/2019 μελέτης 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 201.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (249.984,00 € με Φ.Π.Α. 

24%), (Αριθ. Αιτήματος Ανάληψης Δαπάνης 311/19-09-2019). 

2. Την υπ’ αριθ. 25494/25-09-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005608042) διακήρυξη. 

3. Το από 03/10/2019 (15:15:21) ηλεκτρονικά υποβαλλόμενο ερώτημα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ από 

υποψήφια ανάδοχο εταιρεία. 

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.  

 

 

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

 Σύμφωνα με την αριθ. 93/2019 τεχνική μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές, σελ. 5) για την 

προμήθεια του σαρώθρου 5-6 m3, θα πρέπει το σάρωθρο να διαθέτει εξωτερικό σωλήνα 

αναρρόφησης τουλάχιστον 150mm με κατάλληλες λαβές συγκράτησης τοποθετημένος στην οροφή  

του σαρώθρου επί περιστρεφόμενου στροφείου κατά 280 μοίρες περίπου για την ευκολότερη 

χρήση του. Θα φέρει υδραυλική ανάρτηση προκειμένου να είναι εφικτή η απρόσκοπτη λειτουργία 

του (πχ το ανεβοκατέβασμα για τον καθαρισμό φρεατίων) η οποία θα ελέγχεται με εξωτερικό 

ενσύρματο χειριστήριο. Ο εξωτερικός σωλήνας αναρρόφησης θα αποτελείται από ένα οριζόντιο 

μήκους 2.500mm περίπου και ένα κάθετο τμήμα. Το οριζόντιο τμήμα θα μπορεί να έχει γωνία 

κλήσης 30 μοίρες κατά την ανύψωση και 15 μοίρες κατά την καταβίβαση. Το κατακόρυφο τμήμα 

με τις προεκτάσεις του θα έχει μήκος τουλάχιστον 4.000mm περίπου. Ο σωλήνας αναρρόφησης θα 

έχει την δυνατότητα αναρρόφησης σκουπιδιών από φρεάτια σε βάθος. 

 Στο ερώτημα αναφέρεται εάν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές ισοδύναμες προσφορές 

(εξίσου αξιόπιστες) λύσεις, με άλλου τύπου σύστημα ανάρτησης μέσω ειδικών αναρτήσεων (χωρίς να 

επιβαρύνει τον εργάτη κατά την χρήση του), το οποίο δεν ενέχει θέμα βλάβης π.χ. διάτρηση των 

ελαστικών σωλήνων πιέσεως ή διαρροή υδραυλικού λαδιού από τους δακτυλίους στεγανοποίησης, ή 

να απαιτεί συντήρηση. 
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Σε απάντηση του ερωτήματος, σας ενημερώνουμε ότι γίνονται αποδεκτές ισοδύναμες λύσεις 

εξωτερικού σωλήνα αναρρόφησης διότι καλύπτονται τα ουσιώδη ζητούμενα από τη διακήρυξη 

δηλαδή η ύπαρξη σωλήνα αναρρόφησης η οποία να είναι εύκολη στο χειρισμό της από τον 

εργαζόμενο στον καθαρισμό φρεατίων σε βάθος, όμως η μέγιστη ή ελάχιστη ή με τον μέσο όρο 

βαθμολόγηση του συστήματος που προσφέρετε εναπόκειται στην κρίση της επιτροπής μετά την 

εξέταση των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος. 

  

 

         Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών 

                                                                 Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών 

                                      Ζωή Πολίτου 

                  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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