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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  04 / 03 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 6616 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                   (Αναρτητέα Ηλεκτρονικά) 

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 1 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 17/07-02-2019 μελέτη (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων: 19REQ004326551 2019-01-14) που συντάχθηκε από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: Εργασίες Ταφών – Εκταφών στο Δημοτικό 

Κοιμητήριο Κομοτηνής για ένα έτος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ίση με 80.392,03 € χωρίς Φ.Π.Α., 

για την ανάδειξη αναδόχου μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

2. Την υπ΄ αριθ. 4233/12-02-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004452447 2019-02-13) 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. 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

1) Στο άρθρο 2.2.6. της διακήρυξης {τεχνική και επαγγελματική ικανότητα} αναφέρεται πως 

οι υποψήφιοι ανάδοχοι της δημόσιας σύμβασης πρέπει α) Να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό 

εξοπλισμό και μέσα για τη διεκπεραίωση των εργασιών και πως το προσωπικό που θα εργαστεί 

{τουλάχιστον οι 2 εργαζόμενοι από αυτούς που θα εργαστούν} να είναι ειδικευμένο και 

πεπειραμένο με ένα έτος τουλάχιστον προϋπηρεσία για το είδος των εργασιών που θα εκτελεστούν. 

2) Στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης {δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου} αναφέρεται πως θα πρέπει να προσκομιστούν οι κατάλληλες βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας για τους υπαλλήλους που θα χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να αποδεικνύεται 

πως είναι ειδικευµένο και πεπειραµένο  με ένα έτος τουλάχιστον προϋπηρεσία για το είδος των 

εργασιών που θα εκτελεστούν {αφορά τουλάχιστον 2 υπαλλήλους από αυτούς που θα εργαστούν}. 

3) Στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης {στήριξη στην ικανότητα τρίτων} αναφέρεται πως οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν όσον αφορά και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 

διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

4) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα 

άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φoρείς στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
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οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. 

 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 

➢ Δεν απαιτείται για την παρούσα δημόσια σύμβαση να υποβληθούν ξεχωριστά έντυπα 

τυποποιημένης υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για τους εργαζόμενους στους οποίους θα 

στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, παραταύτα θα υποβληθούν οι κατάλληλες βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας όπως απαιτείται από τους όρους της διακήρυξης, καθώς επίσης και υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψηφίου αναδόχου φορέα με την οποία θα δεσμεύεται πως θα 

χρησιμοποιήσει το προσωπικό που διαθέτει την απαιτούμενη προϋπηρεσία (και για το οποίο 

θα υποβληθούν οι βεβαιώσεις) και θα αντικαταστήσει κάποιο εξ’ αυτών σε περίπτωση που 

τυχόν χρειαστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά με άτομο που θα διαθέτει την 

κατάλληλη προϋπηρεσία βάσει διακήρυξης. 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

       Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

             Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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