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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  21-07-2020 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αρ. πρωτ. 16370 

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 No 2. 

 

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. 15354/09-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007010408 2020-07-13) 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 2021» , συνολικής εκτιμώμενης aξίας: 266.129.01 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

24%. 

3. Την αριθ. 75/2020 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

4. Το από 20/07/2020 10:35:54 ηλεκτρονικά υποβαλλόμενο ερώτημα υποψήφιου αναδόχου, το 

οποίο έχει ως εξής : «στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού, 

ότι τόσο ο εισαγωγέας, όσο και οι προσφερόμενες μπαταρίες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα δεύτερο και ισοδύναμο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, η 

COMBATT. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό οικονομικοί 

φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην COMBATT». 

 

 

Σας διευκρινίζουμε πως είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης και υποψήφιοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης COMBATT, όπως προκύπτει και από την ιστοσελίδα της 

Ε.Ο.Α.Ν. (Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης) σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικών 

Στηλών & Συσσωρευτών, σύμφωνα με την οποία αναφέρεται πως τον Φεβρουάριο 2014 

εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία του  συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

συσσωρευτών μολύβδου - οξέος και νικελίου-καδμίου πανελλαδικής εμβέλειας της εταιρείας 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.» 

(αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 336/25-2-2014). Ο ρόλος του συστήματος της COMBATT είναι επιτελικός και 

συντονιστικός και στοχεύει στην οργάνωση, εποπτεία, καταγραφή και έλεγχο του συνόλου των 

δραστηριοτήτων εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανικών 

εφαρμογών μέσω συνεργασίας με δίκτυο συλλογής αποβλήτων συσσωρευτών και την προώθησή τους 
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σε νόμιμες και περιβαλλοντικά ενδεδειγμένες λύσεις επεξεργασίας. Η COMBATT είναι εταιρεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως ο νόμος επιβάλλει, έχει την έδρα της στην Αθήνα και η 

δραστηριότητα της καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 

Η έγκριση του Συλλογικού Συστήματος από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (αρ.πρ. οικ. 

336/25-02-14) έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΕΡ46Ψ8ΟΖ-ΨΡΨ. 

  

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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