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           «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά» 
                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κομοτηνή , 12-01-2021  

Αριθμ. Πρωτ: 642 

Ταχ. Δ/νση  : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 

Ταχ. Κώδικας  : 69133 

Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλέφωνο : 25313 52448-426 

Fax  : 25310 20185-81659 

Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

   

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

 

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. 12/04-01-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC007974272 2021-01-04) διακήρυξη 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για τις εργασίες  

Διαμόρφωσης των Ακτών – Μίσθωση και Συντήρηση χημικών τουαλετών, για τις παραλίες 

Φαναρίου, Αρωγής, Μολυβωτής, Γλυφάδας του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2021, εκτιμώμενης 

αξίας: 62.288,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την αριθ. 113/2020 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

 

 Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη (ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός, σελ. 5) 

αναφέρεται πως απαιτείται : «Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό». 

 Ομοίως στην εκτιμώμενη αξία αναγράφεται «ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ». 

 Στην σελίδα 5 της τεχνικής μελέτης αναγράφεται το εξής : «Για την εργασία αυτή θα 

απαιτηθεί ένα τριαξονικό φορτηγό όχημα χωρητικότητας 13m3 περίπου και μηχανήματα που 

πιθανά θα χρησιμοποιηθούν». 

 Επιπλέον στην σελ. 5 αναγράφεται πως «Το μηχάνημα ακτοκαθαριστή θα έχει την 

δυνατότητα κοσκινίσματος των πετρών όπου με τα κόσκινα θα συλλέγει όλες τις μεγάλες πέτρες. 

Το ελκόμενο μηχάνημα ακτοκαθαριστή θα έχει την δυνατότητα να κοσκινίζει με ειδικά 

παλλόμενα κόσκινα διαστάσεων 25cmΧ28cm, μέχρι βάθους της ακτής 20cm,και η σκάφη 

κοσκίνας να είναι των 12 κυβικών», ενώ στην συνέχεια της ίδιας σελίδας αναφέρεται πως 

απαιτείται «Ένα ελκόμενο μηχάνημα αμμοκαθαρισμού για τον μηχανικό αμμοκαθαρισμό μέχρι 

βάθους 20 εκ των ακτών, για το οποίο θα υπάρχει άδεια Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) 

«Ακτοκαθαριστή», με δυνατότητα συλλογής και φόρτωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 5m3». 
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Σας διευκρινίζουμε πως ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός είναι διαξονικό 

ανατρεπόμενο όχημα και πως η δυνατότητα συλλογής και φόρτωσης απορριμμάτων της 

σκάφης κοσκίνας θα είναι χωρητικότητας 5 m3. 

 

  

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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