
 

 

 

     «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                      

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Πληρ: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλ: 2531352448, Fax: 2531081659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

« Εργασίες Ταφών – Εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής για 1 έτος » 

 

Σε συνέχεια της αριθ. 30/21-02-2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου και σε 

συμμόρφωση της αριθ. 4241/127/30.01.2019 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου 

ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β’ 173/2019), σας 

γνωρίζουμε πως για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των Εργασιών Ταφών – Εκταφών στο 

Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής για 1 έτος, η εκτιμώμενη αξία διαμορφώνεται στο ποσό των 

85.373,40€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (105.863,01€ με Φ.Π.Α.), όπως αποτυπώνεται και στην αριθ. 30/2019 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.  

Η επιπλέον δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Εξ 45.6262.02. Η πίστωση θα προέλθει από ιδίους πόρους 

και θα καλύψει τη σχετική δαπάνη στο προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019 και 

2020. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και 

διαμορφώνεται βάσει της νέας εκτιμώμενης αξίας στο ποσό των 1.707,47 €. Επιπλέον σε περίπτωση 

που έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος για την κάλυψη του κριτηρίου της οικονομικής 

επάρκειας σύμφωνα με το ποσό της εκτιμώμενης αξίας όπως αρχικά είχε δημοσιευθεί, θα πρέπει οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι να την συμπληρώσουν με το επιπλέον ποσό που απαιτείται. 

Επιπλέον η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών διαμορφώνεται ως εξής: 18 

– 03 - 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 

τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. 28/11-02-2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του 

Δήμου περί κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, οι όροι της αριθ. 4233/12-02-2019 προκήρυξης 

{περίληψη διακήρυξης} (ΑΔΑ: 6482ΩΛΟ-ΟΦ9) και οι όροι της αριθ. 4233 / 12 – 02 – 2019 (ΑΔΑΜ: 

19PROC004452447 2019-02-13] διακήρυξης. 

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στον συστημικό χώρο του διαγωνισμού με α/α 69374 και στο 

portal του Δήμου www.komotini.gr.  

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής 

 

Γεώργιος Πετρίδης 

 

Κομοτηνή, 22 – 02 – 2019 

Αριθμός Πρωτ.: 5565 
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