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                                                                                       «Αναρτητέο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κομοτηνή, 21-11-2022 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                            Αριθ. Πρωτ.: 30386 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 
Ταχ. Κώδικας : 69133 
Πληροφορίες : Ζωή Πολίτου – Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 
Τηλέφωνο : 25313 52426-448-498 
Ε-mail : g.gkourtsilidis@komotini.gr 
   
 
 

ΘΕΜΑ: “ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ”.  

ΣΧΕΤ: Το από 18/11/2022 και ώρα 11:47:29 ερώτημα υποψηφίου αναδόχου όσον αφορά το 
Υποέργο 3 σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη 

αναδόχου/ων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και 
προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Δήμο Κομοτηνής», 
συνολικής εκτιμώμενη αξίας 2.160.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

 
 
 

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. 28665/01-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011540798 2022-11-04) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σχετικής ως άνω δημόσιας 

σύμβασης.  

3. Την αριθ. 77/2022 τεχνική μελέτη όσον αφορά το Υποέργο 3 της σύμβασης.  

4. Το από 18/11/2022 ηλεκτρονικά υποβληθέν ερώτημα υποψηφίου οικονομικού φορέα.  

5. Το γεγονός πως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών βάσει της υπ΄ αριθ. 

28665/01-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Φ5ΩΛΟ-ΕΕΥ, ΑΔΑΜ: 22PROC011540751 2022-11-04) προκήρυξης έχει 

οριστεί η 9η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. 

6. Το γεγονός πως μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας δεν έχει υποβληθεί καμία 

προσφορά. 
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7. Ο α/α του διαγωνισμό στο Ο.Π.Σ. του ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 3 είναι ο 176360. 

8. Υποψήφιος οικονομικός φορέας έθεσε το εξής ερώτημα : «Το περιεχόμενο των μελετών που 

προδιαγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης του προαναφερθέντος διαγωνισμού, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – 

ΜΕΛΕΤΕΣ (σελ. 171-174) και το περιεχόμενο των μελετών στο τεύχος με όνομα αρχείου ”Μελέτη 

77_2021”, μάλλον εκ παραδρομής δεν ταυτίζονται. Παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινίσετε ποιο από 

τα δύο ισχύει». 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω ηλεκτρονικά υποβληθέντος ερωτήματος μέσω του συστήματος του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σας διευκρινίζουμε πως το σωστό περιεχόμενο των μελετών που αφορούν στο υποέργο 

3 : Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης πολιτών, είναι αυτό που 

προδιαγράφεται στο τεύχος της διακήρυξης του προαναφερθέντος διαγωνισμού, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  

ΜΕΛΕΤΕΣ (σελ. 171-174). 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί. 

 
Το παρόν έγγραφο θα δημοσιευθεί στο χώρο του διαγωνισμού (α/α 176360) και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Κομοτηνής. 

 
 
 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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