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ΘΕΜΑ: « ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 3 ». 
 

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 15/10/2019 15:38:17 ηλεκτρονικά υποβαλλόμενο ερώτημα που υποβάλατε μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ εάν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν και να αναθεωρηθούν οι όροι της τεχνικής μελέτης. 

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.  

 

 

Σας γνωρίζουμε πως δεν είναι δυνατόν αυτήν την χρονική στιγμή να πραγματοποιηθεί 

τροποποίηση των όρων της διακήρυξης διότι η προμήθεια του τροχοφόρου φορτωτή είναι 

επιτακτικής και άμεσης ανάγκης για τον Δήμο Κομοτηνής, η οποία δεν επιδέχεται περαιτέρω 

χρονικής καθυστέρησης.  

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είχε δημοσιευθεί 2 φόρες με την αριθ. πρωτ. 29773/19-10-

2018 διακήρυξη και με την αριθ. πρωτ. 36452/31-12-2018 επαναπροκήρυξη αυτής ο οποίος 

κατέστη άγονος και τις 2 φορές με αποτέλεσμα να μην κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν οι όροι 

του διαγωνισμού και να καθυστερήσει εκ νέου η προμήθεια του τροχοφόρου φορτωτή.  

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 

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

εκτείνεται και στους διαγωνιζόμενους.  

Για να τροποποιηθούν τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια είδους 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». Με την αριθ. πρωτ. 46893/06-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΜΣ465ΧΘ7-ΖΩ3) 

Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών τροποποιήθηκε η αριθµ. πρωτ. 5132/23-02-2018 (Α∆Α: 

ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών µε θέμα: «Προμήθεια μηχανημάτων 

έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Φιλόδημος από το 

οποίο προέρχεται μέρος της χρηματοδότησης έχει ισχύ έως την 31/12/2019. 

 

 

 

         Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών 

                                                                 Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών 

                                      Ζωή Πολίτου 

                  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
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