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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  09 / 08 / 2018 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 21603 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                   (ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & site Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή   

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλ.:25313 52448 & 426 

Φαξ.: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
  

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 2 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 45/2018 μελέτη (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων: 18REQ003350193 2018-07-02) που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών για την προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού παιδικών χαρών σε περιοχές 

αρμοδιότητας του Δήμου Κομοτηνής με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της 

ψυχαγωγίας των ανηλίκων, εκτιμώμενης αξίας ίση με 278.226,12 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

2. Την υπ΄ αριθ. 20066/25-07-2018  (ΑΔΑΜ: 18PROC003503802 2018-07-31) διακήρυξη. 

3. 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. 

4. Το άρθρο 2.26 περ. α, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με το οποίο οι 

οικονομικοί φορείς οφείλουν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 

τρεις (3) συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, συνοδευόμενες από βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης (αν πρόκειται για δημόσιο φορέα) ή Τιμολόγια (αν αφορούν στον ιδιωτικό τομέα), με αναφορά του 

αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

5. Το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης «Αποδεικτικά μέσα – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», περ. Β4, 

για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.6. (απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής καταλληλόλητας) 

ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει κατά το στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

κατάλογο των παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (τουλάχιστον τριών (3) 

συμβάσεων), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, 

συμπεριλαμβανομένων και των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών ή τιμολογίων. 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, θα 

πρέπει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) 

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους  
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συμβάσεις προμηθειών ή έργου του συγκεκριμένου τύπου που να περιλαμβάνουν αντίστοιχα 

είδη με τα υπό προμήθεια είδη της παρούσας μελέτης. 

Επιπλέον σημειώνεται πως όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75 (όπως το ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας 

που απαιτείται από τη διακήρυξη βάσει συμβάσεων), ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά 

περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό. 

  

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

       Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

            Ζωή Πολίτου 

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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