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ΘΕΜΑ: « ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ». 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 18741/11-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003405347 2018-07-11) διακήρυξη για την 

ανάδειξη αναδόχου για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: Εργασίες Περισυλλογής & Επανένταξης Αδέσποτων 

Ζώων Συντροφιάς, για ένα έτος. 

2. 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.  

 

 

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 της υπ’ αριθμ. 18741/11-07-2018 διακήρυξης ως 

απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων αναδόχων αναφέρεται πως 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο (2) όμοιες ή ανάλογες 

εργασίες κατά την τελευταία τριετία. Ενώ στην συνέχεια της ιδίας παρ. αναφέρεται πως 

προκειμένου να αποδεικνύεται ότι διαθέτει ανάλογη εμπειρία για τις συγκεκριμένες εργασίες1 θα 

πρέπει να υποβληθούν έγγραφα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή τιμολόγια, ή κατάλογος 

κυριότερων παρόμοιων εργασιών) κατά την τελευταία πενταετία. 

 Στην αριθ. 68/2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003370367) μελέτη, σελ. 3 αναφέρεται πως ο 

υποψήφιος ανάδοχος και το προσωπικό που θα διαθέτει, θα πρέπει να έχουν την ανάλογη εμπειρία 

(τουλάχιστον δύο συμβάσεις τα τελευταία τρία έτη) για να διασφαλισθεί η αρτιότητα της 

εργασίας που αναλαμβάνει.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και τις απαιτήσεις βάσει μελέτης και διακήρυξης, σας 

διευκρινίζουμε ο υποψήφιος ανάδοχος ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ. 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος προμηθειών 
υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

                                                           
1 Άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 4039/12 όπως τροπ. από άρθρο 46 παρ. 6 περ. γ του Ν. 4235/14. 
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