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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  10 / 04 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 10118 

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: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 9322/03-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004727250) διακήρυξη για την ανάδειξη 

αναδόχου μέσω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: Εργασίες 

Περισυλλογής, Ημερήσιας Φροντίδας και Επανένταξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2019, 

εκτιμώμενης αξίας 36.473,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

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 αριθ. πρωτ. 9322/03-04-2019 Διακήρυξη και συγκεκριμένα το 

άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», Όσον αφορά στην τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 

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

κατά την τελευταία τριετία. Προκειμένου να αποδεικνύεται ότι διαθέτει ανάλογη εμπειρία για 

τις συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν έγγραφα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή 

τιμολόγια, ή κατάλογος κυριότερων παρόμοιων εργασιών) κατά την τελευταία πενταετία.  

 

 Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 9322/03-04-2019 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

19PROC004727250) και συγκεκριμένα το άρθρο 2.2.9.2 Σελ 29 «Αποδεικτικά μέσα»,  Β.4. 

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

καταλληλόλητας) ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν την 

εκπλήρωση των εν απαιτήσεων της παρούσας και ειδικά Πίνακα των εργασιών που εκτέλεσε ο 

προσωρινός ανάδοχος σε δημόσιους φορείς, ή ιδιωτικό τομέα, όπου θα αποδεικνύεται πως είναι 

όμοιες ή ανάλογες από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης, ώστε να αποδεικνύεται ότι 

εκτελέστηκαν όμοιες/ανάλογες εργασίες.  

 

 

ΠΡΟΣ 
 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 
Αναδόχους  
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 Σύμφωνα με την αριθ. 32/2019 μελέτη -Άρθρο 3, σελ 3, ο ανάδοχος και το προσωπικό 

που θα διαθέτει, θα πρέπει να έχουν την ανάλογη εμπειρία (τουλάχιστον δύο συμβάσεις τα 

τελευταία τρία έτη για τον ανάδοχο) και (το προσωπικό που θα απασχοληθεί τουλάχιστον ένα 

έτος προϋπηρεσία/εμπειρία σε όμοιες εργασίες περισυλλογής. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, όπως αναφέρεται στους όρους της τεχνικής μελέτης και στους όρους 

της διακήρυξης (οι οποίοι καταρτίστηκαν με την αριθ. 72/02-04-2019 απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου), σας γνωρίζουμε πως ο υποψήφιος προσωρινός ανάδοχος οφείλει να 

διαθέτει και να έχει ολοκληρώσει καλώς δύο (2) όμοιες ή ανάλογες εργασίες κατά την 

τελευταία τριετία και εκ παραδρομής αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2.2.6. 

της διακήρυξης η φράση «κατά την τελευταία πενταετία». 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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