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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  08  / 03  / 2017 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 6629 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ & στο site του Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Ζωή Πολίτου  

Τηλ.: 2531352448 & 426 

Φαξ: 2531081659 

E-mail: z.politou @komotini.gr 

 

  

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 13/2017 (ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005778577 

2017-02-08) μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, εκτιμώμενης αξίας 205.592,17 € χωρίς τον 

Φ.Π.Α. 24%. 

2. Την αριθ. 4466/20-02-2017 διακήρυξη για την Ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας Ανταλλακτικών για 

τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για 1 έτος. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της Διακήρυξης «Εγγύηση συμμετοχής», για την έγκυρη συμμετοχή 

στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τις  παρ. 1
 
α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016.  

Σας διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.70991/27-05-2013/Δ4/Τμήμα Αποδόσεων έγγραφο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τα γραμμάτια παρακαταθήκης με τα οποία παρέχονται εγγυήσεις 

συμμετοχής σε διαγωνισμούς για κατασκευή δημοσίων έργων ή για προμήθειες δημοσίου τομέα και 

εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση όρων των συμβάσεων, διαφέρουν από τις εγγυητικές επιστολής των 

τραπεζών. Οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο εκδότης παραιτείται από την 

ένσταση της διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως κλπ. όροι, 

αφορούν τις παρεχόμενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι  τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. 

Τούτο διότι, ενώ στην εγγύηση που παρέχεται με εγγυητική επιστολή, ο εγγυητής (Τράπεζα) εγγυάται υπέρ 

του οφειλέτη, δυνάμενος να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 

πρωτοφειλέτη, στην εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του και για την εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό 

του λογαριασμό. Συνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η εγγύηση, ως μη 

συνάδοντες με τη φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά 

γραμμάτια εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. 

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 
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Επομένως, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) μπορούν να καταθέσουν 

εγγύηση συμμετοχής που παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο 

οποίο να αναγράφονται τουλάχιστον: α) η ημερομηνία έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) η αναθέτουσα Αρχή 

προς την οποία απευθύνεται, δ) ο αριθμός εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) η πλήρης 

επωνυμία, Α.Φ.Μ., δ/νση φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και η ημερομηνία διενέργειας (ήτοι ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών) και ότι                    

η εγγύηση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης και του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.  

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος προμηθειών 

υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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