
          
                
 
 

 
         Κομοτηνή  07-09-2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αρ. πρωτ. 20323 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 
  691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΛ. ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531352424 
FAX: 2531082705 

 
 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΔ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Α 92365 
 
     Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στα συνημμένα του προκηρυγμένου 
διαγωνισμού με Α/Α 92365 του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ» 
 

- η νέα διακήρυξη με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ [20PROC007269591 2020-09-
07] στην οποία διορθώθηκαν οι παράγραφοι 22.Γ και 22.Δ ως εξής: 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία έργου 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας όπως ισχύουν για την 1η τάξη(καταθέσεις σε τράπεζα, 
πάγια στοιχεία για τις τάξεις, ίδια κεφάλαια, δείκτες βιωσιμότητας, κλπ). 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία έργου 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας όπως ισχύουν για την Α1 τάξη (καταθέσεις σε 
τράπεζα, πάγια στοιχεία για τις τάξεις, ίδια κεφάλαια, δείκτες βιωσιμότητας, κλπ). 
Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία 
έργου……………οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας όπως ισχύουν για την………..(καταθέσεις σε τράπεζα, 
πάγια στοιχεία για τις τάξεις, ίδια κεφάλαια, δείκτες βιωσιμότητας, κλπ)σύμφωνα με το 
άρθρο 76 παρ. 3β του ν4412/2016(αναβάθμιση ορίου) 
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 
3669/2008, όπως ισχύει. 
22.Δ.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία έργου 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας όπως 
ισχύουν για την 1η τάξη(στελέχωση, τεχνικός εξοπλισμός, εμπειρία κλπ). 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία έργου 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής 
ικανότητας όπως ισχύουν για την Α1 τάξη (στελέχωση, τεχνικός εξοπλισμός, εμπειρία 
κλπ). 
Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία 
έργου………………οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας όπως 
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ισχύουν για την ………………(στελέχωση, τεχνικός εξοπλισμός εμπειρία κλπ)σύμφωνα 
με το άρθρο 76 παρ.3β του Ν.4412/2016(αναβάθμιση ορίου). 
 

- καθώς και το νέο ΤΕΥΔ στο οποίο αναγράφεται ο νέος κωδικός 
ΚΗΜΔΗΣ: [20PROC007269591 2020-09-07] 

 
 

                                                                                                                                                   
                                                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 
 

    ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  


		2020-09-07T10:18:12+0300




