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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κοµοτηνή,  12  / 10  / 2015 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ      Αριθ. Πρωτ.: 36900 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (αποστολή ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  
Τηλ.: 2531352448 & 426 
Φαξ: 2531081659 

 
 
ΘΕΜΑ: « ∆ιευκρινήσεις Επί της ∆ιακήρυξης µε α/α 29632/02-09-2015 » 
ΣΧΕΤ: Το από 09/10/2015 αίτηµα µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ για παροχή διευκρινίσεων. 
 

  

Σε συνέχεια του ερωτήµατος που υπεβλήθη µέσω του διαδικτυακού τόπου του συστήµατος 

του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά µε τον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου «Προµήθεια Τροφίµων για τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθµών του 

Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης του Δήµου Κοµοτηνής και της Παροχής 

Γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήµου 

Κοµοτηνής για τα Έτη 2016 και 2017», σας διευκρινίζουµε τα εξής: 

 

� Λόγω των διαφορών που παρατηρούνται στο ποσοστό του Φ.Π.Α. στο ηλεκτρονικό σύστηµα και της 

µελέτης σε συγκεκριµένα είδη µε α/α 46, 81, 192, 194 και 227 και όπως είχε διευκρινιστεί και µε 

το αριθ. 29776/03-09-2015 σχετικό έγγραφο του Δήµου Κοµοτηνής, ενδεχοµένως από την 

ηµεροµηνία σύνταξης της µελέτης έως την ολοκλήρωση του διαγωνισµού µπορεί να υπήρχαν 

αλλαγές στο ποσοστό του Φ.Π.Α. λόγω των συνεχών αλλαγών στο Φ.Π.Α. στην κείµενη νοµοθεσία. 

 

� Το σύστηµα δέχεται τα υπό προµήθεια είδη µε ποσοστό Φ.Π.Α. σε 23%. Μόνο η Γενική Γραµµατεία 

Εµπορίου έχει το δικαίωµα παρέµβασης στο σύστηµα και αλλαγής του Φ.Π.Α. ανάλογα µε το είδος 

του αγαθού. Η υπηρεσία µας είχε αιτηθεί κατά την σύνταξη του ηλεκτρονικού διαγωνισµού την 

αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 13% στα είδη που την περίοδο που συντάχθηκε η µελέτη ήταν στο 

13%. 

 

� Προς αποφυγή οιοδήποτε ενστάσεων για τα ορθά ποσοστά του Φ.Π.Α. στα υποβαλλόµενα έντυπα 

της οικονοµικής προσφοράς του κάθε συµµετέχοντα (ανάµεσα στο έντυπο του ηλεκτρονικού 
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συστήµατος και του υποδείγµατος του εντύπου του Δήµου), διευκρινίζεται πως η σύγκριση και 

τελικά η κατακύρωση θα πραγµατοποιηθεί ανάλογα µε τις τιµές που προσφέρουν οι 

συµµετέχοντες χωρίς Φ.Π.Α. και όχι στη συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. (για τα είδη που κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή).  

 

� Όπως περιγράφεται και στο άρθρο 12 της διακήρυξης η αξιολόγηση/σύγκριση των προσφορών 

πραγµατοποιείται στις τιµές που προσφέρουν οι συµµετέχοντες χωρίς Φ.Π.Α. 

 

� Κατά τη συµβασιοποίηση της προµήθειας θα υπολογιστεί ο σωστός Φ.Π.Α. (13% ή 23%), ο οποίος 

θα ισχύει κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε το είδος. 

 

 

   Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών, 
       Υλικών, Εξοπλισµού και Υπηρεσιών 

                                                                          Ζωή Πολίτου  
              ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             
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