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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  15 / 05 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 13075 

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΄ αριθ. 11407/22-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004839530 2019-04-22) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: 

«Εργασίες Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων και Ιατρείων για ένα έτος», εκτιμώμενης αξίας ίση με 

237.034,74 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και την αριθ. 34/2019 τεχνική μελέτη,  

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. 

3. Το άρθρο 2.2.5 «οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια», σύμφωνα με το οποίο οι 

οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν ρευστότητα τουλάχιστον το 25% του συνολικού 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., τους τρείς τελευταίους μήνες που προηγούνται του μήνα δημοσίευσης 

της διακηρύξεως. 

4. Το άρθρο 2.2.9.2 «αποδεικτικά μέσα – δικαιολογητικά κατακύρωσης», σύμφωνα με το οποίο 

ο προσωρινός ανάδοχο θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος (με ανάλυση) 

προκειμένου να αποδεικνύεται πως ο ανάδοχος έχει την κατάλληλη ρευστότητα (τουλάχιστον το 25% 

της συνολικής δαπάνης των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.), και συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθεί 

βεβαίωση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ότι διαθέτουν μέσο τριμηνιαίο υπόλοιπο τραπεζικού 

καταθετικού λογαριασμού τουλάχιστον ίσο με το 1/4 του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., ως απόδειξη 

της ζητούμενης οικονομικής - χρηματοοικονομικής επάρκειας, η οποία θα αφορά το τελευταίο τρίμηνο 

πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης. 

5. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης, σελ. 5, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την ρευστότητα 

τουλάχιστον το 25% του συνολικού έργου, αποδεδειγμένα με βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος όπου θα 

φαίνεται το υπόλοιπο διαθέσιμο τραπεζικού λογαριασμού των τριών τελευταίων μηνών, για να μη 

δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με την μισθοδοσία των εργαζομένων που θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

ομαλή λειτουργία των εργασιών (οικονομική φερεγγυότητα).  

 

Σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την ημερομηνία την οποία θα αφορά η 

βεβαίωση του τραπεζικού ιδρύματος, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν 

ΠΡΟΣ 
 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 
Αναδόχους  
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βεβαίωση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ότι διαθέτουν μέσο τριμηνιαίο υπόλοιπο 

τραπεζικού καταθετικού λογαριασμού τουλάχιστον ίσο με το 1/4 του προϋπολογισμού χωρίς 

τον Φ.Π.Α., ως απόδειξη της ζητούμενης οικονομικής - χρηματοοικονομικής επάρκειας, η οποία 

θα αφορά το τελευταίο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης, ήτοι 

από την 22/01/2019 έως και την 21/04/2019. 

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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