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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  04 / 10  / 2017 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 32584 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση στο site του Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  

Τηλ.: 25313 52448 & 426 

Φαξ: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης ». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 90/2017 (ΑΔΑΜ) “17REQ001940732” σχετική μελέτη του Δήμου. 

2. Την αριθ. 31616/27-09-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC002002902 2017-09-27) διακήρυξη για την 

Ανάδειξη αναδόχου της Εργασίας με τίτλο : «Εργασία ελέγχου ρύθμισης συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκατάστασης βιολογικής 

επεξεργασίας διασταλαγμάτων και πυρσού καύσης μετά του δικτύου απαγωγής βιοαερίου του 

ΧΥΤΑ Κομοτηνής»  

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: 

 Στη σελ. 7 της διακήρυξης (κριτήρια επιλογής – καταλληλότητα άσκησης επαγγέλματος) 

απαιτείται οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης να 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, να 

κατέχουν πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού και να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο 

αντίστοιχο επαγγελματικό, εμπορικό ή βιοτεχνικό μητρώο που τηρείται στο κράτος -μέλος εγκατάστασης του 

υποψηφίου Οικονομικού Φορέα. Σας διευκρινίζουμε πως όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 της διακήρυξης 

(δικαιολογητικά κατακύρωσης- Απόδειξη Κριτηρίων Υποψηφίου Αναδόχου) τα έγγραφα που θα πρέπει 

να προσκομιστούν από τον προσωρινό ανάδοχο και τα οποία θα αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του στο 

ΤΕΥΔ, είναι βεβαίωση εγγραφής στο οικείο μητρώο/επιμελητήριο από την οποία να προκύπτει το 

επάγγελμα τους και το είδος των εργασιών τους το οποίο θα πρέπει να συνάδει με το αντικείμενο της 

παρούσης. π.χ.: Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 

συγκεκριμένο επάγγελμα, πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού και τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στις σελ. 21-22 της διακήρυξης για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης 

αναλόγως της νομικής μορφής της εταιρείας.   

 Στη σελ. 8 της διακήρυξης (κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης απαιτείται οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας από πιστοποιημένους 

οργανισμούς συμμόρφωσης και ειδικότερα πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της επιχείρησης για εργασίες 

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 
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συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας νερού. Σας διευκρινίζουμε πως 

σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4412/16 αν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών 

εκδιδόμενων από συγκεκριμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οφείλουν να δέχονται επίσης 

πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Για τη παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό ISO 9001:2008 το οποίο από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 

διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας 

αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

 Όσον αφορά τις τρεις Α.Ε. που αναφέρονται στο άρθρο 56 του Ν. 4412/2016 (ΕΣΥΠ Α.Ε.), (ΕΛΟΤ 

A.A.) και η ανώνυμη εταιρεία (ΕΣΥΔ Α.Ε.), θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών μελών, οποιεσδήποτε 

πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 

54, το άρθρο 55 και τις παραγράφους 1 και 2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 343. Ειδικά για τους 

οικονομικούς φoρείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, αρμόδιες είναι οι παραπάνω τρεις ανώνυμες 

εταιρείες. 

 

 Στη σελ. 15 της διακήρυξης (τρόπος υποβολής προσφορών παρ. 7-8) σχετικά με την υποβολή 

του φακέλου της τεχνικής προσφοράς Σας διευκρινίζουμε πως οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 

υποβάλουν κατά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών επί ποινή αποκλεισμού τον πίνακα/φύλλο 

συμμόρφωσης. Επίσης θα πρέπει να υποβληθούν τεχνικά στοιχεία, φυλλάδια, τεχνική έκθεσηή οτιδήποτε 

άλλο στοιχείο κρίνει ο υποψήφιος ανάδοχος με τα οποία θα βεβαιώνεται πως η παροχή των υπηρεσιών θα 

καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται βάσει της σχετικής μελέτης.  

 Γενικά αναφέρουμε πως στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 

την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα 

έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/2016). Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης θα πρέπει ο προσωρινός ανάδοχος προκειμένου να αποδείξει τον ισχυρισμό του και αυτά που 

θα έχει συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ, να υποβάλει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα για 

εργασίες που παραδόθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια σε εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών και αφορούν 

φορείς του δημοσίου.  

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος προμηθειών 
υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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