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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  15  / 07 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 18925 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση διαδικτυακά) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  

Τηλ.: 2531352448 & 426 

Φαξ: 2531081659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 18339/08-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005237725 2019-07-08) διακήρυξη για την 

Ανάδειξη Αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους 

χώρους ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής για ένα έτος». 

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 από 12-07-2019 (15:40:08) ηλεκτρονικά υποβαλλόμενο ερώτημα υποψήφιου αναδόχου.  

 

 

 Όσον αφορά το ερώτημα αν ως τελευταία τριετία στο άρθρο 2.2.6 τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα νοείται το χρονικό διάστημα από το 2016 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών και εάν γίνονται αποδεκτές οι συμβάσεις που είναι εν ισχύ, σας γνωρίζουμε πως 

σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι της παρούσας δημόσιας σύμβασης πρέπει να έχουν εκτελέσει την τελευταία τριετία 

ανάλογες εργασίες και συγκεκριμένα τουλάχιστον μία σύμβαση ποσού 70.000,00 € και άνω 

χωρίς Φ.Π.Α. (στην ίδια σύμβαση εργασίες και για κλάδεμα δέντρων/θάμνων και υπηρεσίες 

εκκαθάρισης από αγριόχορτα). Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης (Αποδεικτικά 

μέσα – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης), ο προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης για την απόδειξη 

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

προκειμένου να αποδεικνύεται πως ο προσωρινός ανάδοχος έχει εκτελέσει ανάλογες εργασίες, θα 

πρέπει να υποβάλει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα την τελευταία 

τριετία ανάλογες εκτελεσθείσες εργασίες αξίας 70.000,00 € και άνω (εμπειρία)  (τουλάχιστον μία 

βεβαίωση σε ανάλογες εργασίες ποσού 70.000,00€ οι οποίες θα αφορούν εργασίες για κλάδεμα 

δέντρων/θάμνων και Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα). Από τα ανωτέρω συνάγεται πως οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι της παρούσας δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να έχουν εκτελέσει 

τουλάχιστον μία σύμβαση σε εργασίες για κλάδεμα δέντρων/θάμνων και υπηρεσίες εκκαθάρισης 

από αγριόχορτα αξίας 70.000,00€ κατά την τριετία που προηγείται της δημοσίευσης της 

διακήρυξης, ήτοι το χρονικό διάστημα 08-07-2016 έως και 07-07-2019. Οι συμβάσεις θα γίνουν 

δεκτές για το συγκεκριμένο διάστημα, εφόσον συνοδεύονται και από βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης. Για τις συμβάσεις που είναι σε ισχύ, θα πρέπει να έχει εκτελεστεί καλώς μέχρι την 
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07-07-2019 ποσό της τάξεως τουλάχιστον των 70.000,00 €, η οποία θα συνοδεύεται από 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης η οποία θα αναφέρει πως μέχρι και την 07-07-2019 έχει 

εκτελεστεί/ολοκληρωθεί η σύμβαση και επομένως έχει ενταλματοποιηθεί ποσό τουλάχιστον 

70.000,00 €. 

 

 Όσον αφορά το ερώτημα εάν απαιτείται το ποσό των 70.000€ (ελάχιστη απαιτούμενη 

εμπειρία) να είναι η αξία μίας σύμβασης ή των σχετικών συμβάσεων της απαιτούμενης τριετίας 

αθροιστικά, σας γνωρίζουμε πως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης που περιγράφονται 

στο ανωτέρω ερώτημα, το ποσό των 70.000,00 € θα πρέπει να αφορά μία σύμβαση και όχι 

αθροιστικά από συμβάσεις της προηγούμενης τριετίας.  

 

 

 

 

 

                                                         Η Προϊσταμένη του  Τμήματος Προμηθειών 

                                                               Υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών 

                                                                     Ζωή Πολίτου 

                                                                                         ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                       
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