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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  04-04-2020 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ        

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 & 25313 52426 

Φαξ.: 25310 20185 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. 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. 

2. Την υπ΄ αριθ. 6488/09-03-2020 (ΑΔΑΜ: 19PROC006414172 2020-03-11) διακήρυξη 

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

«Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2020» , συνολικής εκτιμώμενης Αξίας: 68.322,58 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

24%, Για Προμήθεια: 40.322,58 € , Για Εργασίες: 28.000,00 € Χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την αριθ. 27/2020 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

4. Στην σελ. 21 της μελέτης αναφέρεται πως πρέπει να υποβληθεί επίσημη βεβαίωση του 

κατασκευαστή των ανταλλακτικών, ή βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου η οποία θα αναφέρει ότι τα 

προσφερόμενα  ανταλλακτικά θα είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία 

προορίζονται και πως η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη 

του εισαγωγέα/αντιπροσώπου όπου θα αναφέρει την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που 

προσφέρουν σε περίπτωση που δεν αφορά προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. Σε προϊόντα κοινοτικής 

προέλευσης αρκεί η υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση του εισαγωγέα/αντιπροσώπου να αναφέρει πως τα 

υλικά κατασκευάζονται σε χώρα της Ε.Ε.  

5. Σύμφωνα με τη νομολογία της Α.Ε.Π.Π. στο κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού 

εντάσσονται επίσης και οι διευκρινήσεις που παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή στους 

διαγωνιζόμενους, με την έκδοση σχετικής πράξης παροχής διευκρινίσεων, η οποία εκδίδεται πριν από 

την υποβολή της προσφοράς τους, ως προς τα σημεία των όρων της διακήρυξης ή των τεχνικών 

προδιαγραφών ή άλλων ζητημάτων που χρήζουν περαιτέρω επεξηγήσεων, οι οποίες συμπληρώνουν 

τους όρους της διακήρυξης στους οποίους αναφέρονται (Α.Ε.Π.Π. 405/2019). 

6. Το γεγονός πως λαμβάνονται έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται στην χώρα μας για την 

αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού που έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας 

δικαστηρίων όλης της χώρας, το κλείσιμο επιχειρήσεων/καταστημάτων, την γενική απαγόρευση 

προσέλευσης σε δημόσιες υπηρεσίες του κράτους, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, καθώς επίσης και την 

απαγόρευση κυκλοφορίας πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων. 

ΠΡΟΣ 
 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 
Αναδόχους  
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7. Το γεγονός πως καθημερινά τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας είναι πιο αυστηρά με 

ενδεχόμενο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (13-04-2020) να κλσίεουν 

περισσότερες επιχειρήσεις και να υπάρξει καθολική απαγόρευση πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων, με 

αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η μετακίνηση για χορήγηση ψηφιακής υπογραφής από την μεριά των 

κατασκευαστών/αντιπροσώπων ώστε να υπογράψουν ηλεκτρονικά την σχετική βεβαίωση. 

8. Το γεγονός πως οι υφιστάμενες συνθήκες αποτελούν ανωτέρα βία και εξαιρετικά 

επείγουσες καταστάσεις. 

9. Το γεγονός πως τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου πρέπει να ανταποκρίνονται µε 

αξιοπιστία στις κρίσιµες υπηρεσίες προς τους πολίτες (καθαριότητα, μεταφορές κλπ.) και εκτελούν 

κοινωφελές έργο και είναι αναγκαίο να τελεσφορήσει ο διαγωνισμός και να υποβληθούν 

προσφορές. 

 

 

 

Σας διευκρινίζουμε πως προκειμένου να μην καταστεί ο διαγωνισμός άγονος, με ότι 

δυσμενείς συνέπειες υπάρξουν για την εκτέλεση του έργου που εκτελούν τα οχήματα και 

μηχανήματα του Δήμου, προκειμένου να υποβληθούν όσο το δυνατόν πιο άρτιες και 

περισσότερες προσφορές από υποψήφιους διαγωνιζόμενους, για λόγους ίσης μεταχείρισης και 

προς διευκόλυνση των υποψηφίων, αρκεί να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μόνο από 

τους συμμετέχοντες (και όχι από τους κατασκευαστές/αντιπροσώπους) υπεύθυνη δήλωση 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη που να αναφέρει ότι τα προσφερόμενα  ανταλλακτικά θα είναι 

κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται και θα αναφέρεται από 

τους ίδιους η χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν σε περίπτωση 

που δεν αφορά προϊόντα κοινοτικής προέλευσης (ενώ σε προϊόντα κοινοτικής προέλευσης 

αρκεί και η περιγραφή Ε.Ε.).  

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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