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          «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή  
Ταχ. Κώδικας : 69133  
Πληροφορίες : Ζωή Πολίτου – Ιωάννης 
Γκουρτσιλίδης 
Τηλέφωνο : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

Κομοτηνή , 20-09-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 24262 

 

ΠΡΟΣ 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 
 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης». 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

1. 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 με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 

(ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).  

2. Την υπ΄ αριθ. 22823/07-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011215580 2022-09-09) διακήρυξη ανοικτού 

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

Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων και Ιατρείων του Δήμου Κομοτηνής για ένα έτος, εκτιμώμενης αξίας: 

269.811,35 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.  

3. Την αριθ. 81/2022 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.  

4. Το από  20-09-2022 ηλεκτρονικά υποβληθέν ερώτημα υποψηφίου οικονομικού φορέα. 

5. Το γεγονός πως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών βάσει της υπ΄ αριθ. 22823/07-09-2022 

(ΑΔΑΜ: 22PROC011215523 2022-09-09) προκήρυξης έχει οριστεί η 10-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. 

 
 
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο υποψηφίου αναδόχου αναφέρονται τα εξής:  

«Στην παρούσα διακήρυξη στην παράγραφο 2.2.5. (σελίδα 21) όσον αφορά την οικονομική οικονομική 

και χρηματοοικονομική χρηματοοικονομική επάρκεια επάρκεια οι οικονομικοί οικονομικοί φορείς 

οφείλουν οφείλουν να αποδείξουν : «Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να έχει ρευστότητα 

τουλάχιστον ίση με το 50% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., τους τρείς τελευταίους μήνες 

που προηγούνται του μήνα δημοσίευσης της διακηρύξεως, που θα αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο 

πιστωτικού ιδρύματος, όπου ο υποψήφιος ανάδοχος θα εμφανίζεται ως κύριος του τραπεζικού 

λογαριασμού.». 

Παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινίσετε το ακριβές χρονικό διάστημα που θα πρέπει να 

αποδειχθεί η ρευστότητα των τριών τελευταίων μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο 
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ΚΗΜΔΗΣ(9/9/2022) , δηλαδή αν θα πρέπει να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 9/6/2022-

9/9/2022 ή από 1/6/2022-31/8/2022. Επίσης θα θέλαμε να μας αποσαφηνίσετε αν το ποσό που 

απαιτείται προκειμένου να αποδειχθεί η ρευστότητα μπορεί να αποδειχθεί από την προσκόμιση 

επίσημου εγγράφου ενός μόνο πιστωτικού ιδρύματος ή και αθροιστικά από περισσότερα πιστωτικά 

ιδρύματα, στα οποία και είναι κύριος του τραπεζικού λογαριασμού». 

 

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού ερωτήματος και των όρων των τευχών της διακήρυξης σας 

διευκρινίζουμε τα εξής :  

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης και τους όρους της τεχνικής μελέτης και λόγω του 

γεγονότος πως η παρούσα σύμβαση δημοσιεύθηκε τον 9ο του έτους 2022, η ρευστότητα θα πρέπει να 

αφορά το χρονικό διάστημα από 01-06-2022 έως και 31-08-2022. 

Β) Για την ως άνω ρευστότητα δύναται ο  προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει βεβαίωση πιστωτικού 

ιδρύματος από περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα στα οποία και είναι κύριος του τραπεζικού 

λογαριασμού. 

 

Το παρόν έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα στον συστημικό 

τόπο του διαγωνισμό με α/α 171297 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών  

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


		2022-09-20T11:56:25+0300
	IOANNIS GKARANIS
	Δήμαρχος Δήμου Κομοτηνής




