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           «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ»                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κομοτηνή , 21-05-2021  

Αριθμ. Πρωτ: 12048 

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

Ταχ. Κώδικας  : 69133 

Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλέφωνο : 25313 52448-45226 

Fax  : 25310 20185-81659 

Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

   

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης No 3. 

 

 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 με το Ν. 

4782/2020. 

2. Την υπ΄ αριθ. 10444/29-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008554783 2021-05-05) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την 

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών προσώπων 

ΔΕΥΑΚ, ΚΕ.ΜΕ.Α., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. και των σχολικών επιτροπών Α' & Β' 

Βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2022 και 2023, συνολικής εκτιμώμενης αξίας : 1.802.501,00 € 

χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την αριθ. 31/2021 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

4. Το γεγονός πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14η Ιουνίου 2021.  

5. Το αριθ. πρωτ. 12007/20-05-2021 έγγραφο του Δήμου (δημοσιευμένο στο ΕΣΗΔΗΣ και 

στο site) σχετικά με την βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας. 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης, περί οικονομικής επάρκειας των υποψηφίων 

αναδόχων απαιτείται όσον αφορά τους υποψήφιους προμηθευτές υγρών καυσίμων : 

Πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα η οποία αποδεικνύεται με τη προσκόμιση 

βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικό ίδρυμα, ίσης ή μεγαλύτερης του 20% 

της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. για τις ομάδες που συμμετέχει, έκδοσης έως 60 ημερών 

πριν από τον μήνα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Όπως αναφέρεται στο αριθ. 12007/20-05-2021 έγγραφο διευκρινίστηκε πως η βεβαίωση 

της πιστοληπτικής ικανότητας που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως 60 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Επιπλέον τούτου με το παρόν σημειώνουμε και διευκρινίζουμε πως η βεβαίωση της 

πιστοληπτικής ικανότητας θα είναι ίσης ή μεγαλύτερης του 20% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α. για τις ομάδες που συμμετέχει όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.5 (σελ. 30) της 
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διακήρυξης και στο άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β3 και όχι 10% όπως εκ παραδρομής αναγράφεται σε 

ένα σημείο του άρθρου 2.2.5 (σελ. 31). 

 

                      Η Προϊσταμένη του Τμήματος   

       Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών 

                       Ζωή Πολίτου 

          ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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