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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κομοτηνή, 24 / 10 / 2019 
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ΘΕΜΑ: « ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 4 ». 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 92/2019 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης για την προμήθεια ενός τροχοφόρου φορτωτή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Κομοτηνής, εκτιμώμενης αξίας ίση με 169.350,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (209.994,00 € 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. Την υπ’ αριθ. ταυτάριθμη 25494/25-09-2019 προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΡΟ3ΩΛΟ-ΞΩΕ) 

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. Το από 24-10-2019 (10:13:14) ηλεκτρονικά υποβαλλόμενο ερώτημα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ από 

υποψήφια ανάδοχο εταιρεία. 

 

 

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

 Σύμφωνα με την αριθ. 92/2019 τεχνική μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές, άρθρο 2.1) 

αναφέρεται πως «Το μηχάνημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης και 

λειτουργίας 24V με εναλλακτήρα ελάχιστης έντασης 120 amp και κεντρικό διακόπτη» και στις 

τεχνικές προδιαγραφές, άρθρο 2.7 αναφέρεται πως «Η ελάχιστη γωνία του κάδου σε θέση 

μεταφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40o». 

Όσον αφορά το ερώτημα εάν γίνουν αποδεκτές προσφορές με εναλλακτήρα ελάχιστης έντασης 

120 amp και ελάχιστη γωνία του κάδου σε θέση μεταφοράς με 45o , σας γνωρίζουμε πως 

οποιαδήποτε μικρή απόκλιση από τα ζητούμενα δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού από 

το διαγωνισμό (δεδομένου του ότι ο Δήμος Κομοτηνής επιθυμεί την ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ 

υποψήφιων αναδόχων εταιρειών που διαθέτουν ισάξια μηχανήματα) και απομένει στην επιτροπή 

αξιολόγησης να βαθμολογήσει σχετικά εάν τα μηχανήματα διαθέτουν χαρακτηριστικά υποδεέστερα 

ή καλύτερα. 

         Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών 

                                                                 Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών 

                                      Ζωή Πολίτου 

                  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
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