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       «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κομοτηνή , 28-01-2022  

Αριθ. Πρωτ: 2405 

Ταχ. Δ/νση  : Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1,  

Ταχ. Κώδικας  : 69133, Κομοτηνή 

Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλέφωνο : 25313 52426-448-498 

Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

   

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης». 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

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 τις διατάξεις 

του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).  

2. Την υπ΄ αριθ. 2043/2021 (ΑΔΑΜ: 22PROC009962111 2022-01-26) διακήρυξη ανοικτού 

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

χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2022, 

εκτιμώμενης Αξίας: 80.625,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24 %. 

3. Την αριθ. 01/2022 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.  

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης περί τεχνικής προσφοράς αναφέρεται 

μεταξύ άλλων πως οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν και Υ.Δ. στην οποία θα 

αναφέρουν πως διαθέτουν α)  Ένα ανοιχτό φορτηγό κάτω των 3,5 tn (όχι Ι.Χ. αγροτικού τύπου) για 

την μεταφορά των προϊόντων κοπής χόρτων, κλαδιών (όχι μεταφορά οικοδομικών υλικών κλπ) στην 

κατοχή του, ή δυνατότητα μίσθωσης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση 

των εργασιών εντός των ορίων του Δήμου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθ. 01/2022 τεχνικής μελέτης αναφέρεται μεταξύ άλλων 

πως  οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν α) Ένα ανοιχτό φορτηγό με ανατροπή κάτω των 3,5 

tn (όχι Ι.Χ. αγροτικού τύπου) για την μεταφορά των προϊόντων κοπής χόρτων, κλαδιών (όχι 

μεταφορά οικοδομικών υλικών κλπ) στην κατοχή του ή δυνατότητα μίσθωσης για το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών εντός των ορίων του Δήμου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας διευκρινίζουμε πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν Ένα 

ανοιχτό φορτηγό κάτω των 3,5 tn (όχι Ι.Χ. αγροτικού τύπου) για την μεταφορά των προϊόντων κοπής 

χόρτων, κλαδιών (όχι μεταφορά οικοδομικών υλικών κλπ) στην κατοχή του ή δυνατότητα μίσθωσης 
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για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών εντός των ορίων του 

Δήμου. Εκ παραδρομής αναγράφεται στην τεχνική μελέτη ο όρος «με ανατροπή». 

 

Το παρόν έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα στον 

συστημικό τόπο του διαγωνισμό με α/α 153902 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

   Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών 

                                                                             Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών 

                                Ζωή Πολίτου 

                                          ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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