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          «Αναρτητέο 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 , 29-09-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 25342 

 

ΠΡΟΣ 

Ενδιαφερόμενους 

Υποψήφιους Αναδόχους 
 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 6». 

 
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 29-09-2022 (11:15) 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. 

6. Το αριθ. πρωτ. 25200/28-09-2022 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής με διευκρινίσεις επί υποβληθέντος ερωτήματος 

σχετικά με την τεχνική ικανότητα. 

 
 
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο/ερώτημα υποψηφίου αναδόχου το οποίο έχει αυτολεξεί ως 

εξής: «Την 28/9/2022, λάβαμε γνώση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, του υπ’αριθμ. 25200/28-9-

2022 εγγράφου Σας με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 4» ως απάντησης στο από 27-09-2022 

(17:15:27) ηλεκτρονικά υποβληθέν ερώτημα υποψηφίου οικονομικού φορέα: «Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 

έγγραφο υποψηφίου αναδόχου έχει αυτολεξεί ως εξής: «1. Αναφορικά με την παρ. 2.2.6 στη σελίδα 21 της ως 

άνω αναφερόμενης διακήρυξης και ειδικότερα : «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για 

την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 

μία (1) όμοια σύμβαση (ήτοι καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων) κατά την τελευταία τριετία προ του μήνα 

δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, συμβατικού ποσού τουλάχιστον ίσο με το 70% της παρούσας 

εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με μνεία, για κάθε παράδοση τον παραλήπτη, την διάρκεια υλοποίησης και το 
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αντίστοιχο ποσό.» Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε εάν θα ληφθεί υπόψη η κάλυψη του ως άνω κριτηρίου 

αθροιστικά από σύμβαση όμοιου αντικειμένου συμπεριλαμβανομένης της παράτασή της. 2. Σχετικά με την υπ’ 

αριθμόν 24568 απάντηση σας αναφορικά με την παρ. 2.2.5 και ειδικότερα « Αν το αναγνωρισμένο πιστωτικό 

ίδρυμα βεβαιώσει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας διέθετε κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται από 

τη διακήρυξη, (τρείς τελευταίους μήνες που προηγούνται του μήνα δημοσίευσης της διακήρυξης), το 

εγκεκριμένο κεφάλαιο κίνησης, άμεσα διαθέσιμο προς εκταμίευση, στην οποία βεβαίωση θα αποτυπώνεται το 

συγκεκριμένο διαθέσιμο ποσό, τότε θα γίνει αποδεκτό από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, εφόσον 

καλύπτεται και το απαιτούμενο ποσό βάσει διακήρυξης.» Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν η βεβαίωση 

κεφαλαίου κίνησης άμεσα διαθέσιμου προς εκταμίευση αναφέρεται αποκλειστικά στη βεβαίωση – κίνηση 

λογαριασμού από πιστωτικό ίδρυμα και όχι σε βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας.».  

********  

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού ερωτήματος, των όρων των τευχών της διακήρυξης και των διευκρινιστικών 

εγγράφων επί αυτών, σας αναφέρουμε τα εξής : 1) Όπως προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης και της 

τεχνικής μελέτης, όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα 

πρέπει να έχουν εκτελέσει μία (1) όμοια σύμβαση κατά την τελευταία τριετία προ του μήνα δημοσίευσης της 

παρούσας διακήρυξης, συμβατικού ποσού τουλάχιστον ίσο με το 70% της παρούσας εκτιμώμενης αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α., ήτοι κατά το χρονικό διάστημα των ετών 2019, 2020 και 2021. Εφόσον η χρονική παράταση, ή η 

συμπληρωματική σύμβαση της αρχικής συναφθείσας σύμβασης είναι εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος 

δύναται να ληφθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης.»  

Η ανωτέρω διευκρίνιση ωστόσο αποκλίνει σαφώς από το άρθρο 2.2.6 της δημοσιευμένης Διακήρυξης: «2.2.6 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) όμοια 

σύμβαση (ήτοι καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων) κατά την τελευταία τριετία προ του μήνα δημοσίευσης της 

παρούσας διακήρυξης, συμβατικού ποσού τουλάχιστον ίσο με το 70% της παρούσας εκτιμώμενης αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α., με μνεία, για κάθε παράδοση τον παραλήπτη, την διάρκεια υλοποίησης και το αντίστοιχο ποσό.» κατά 

το μέρος που προσθέτει τον ακόλουθο όρο: «κατά το χρονικό διάστημα των ετών 2019, 2020 και 2021», που 

εμποδίζει εκ των υστέρων την εταιρεία μας να συμμετέχει στον εν θέματι διαγωνισμό, καίτοι θα μπορούσε 

ανεμπόδιστα να συμμετάσχει αν ο όρος της Διακήρυξης παρέμενε ως είχε αρχικά: «κατά την τελευταία τριετία 

προ του μήνα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης», ήτοι καταληκτικό χρονικό σημείο, μέχρι του οποίου θα 

έπρεπε οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να έχουν εκτελέσει μία (1) όμοια σύμβαση, οριζόταν η 31η Ιουλίου 

2022. Εν προκειμένω, με τη χορηγηγθείσα διευκρίνιση τροποποιείτε το κανονιστικό πλαίσιο της διακήρυξης. 

Είναι σαφές από την απλή αντιπαραβολή της αρχικής Διακήρυξης και της διευκρίνισης ότι η απάντησή Σας στο 

από 27-09-2022 (17:15:27) ηλεκτρονικά υποβληθέν αίτημα παροχής διευκρινίσεων δεν επαναλαμβάνει απλώς 

τις ρυθμίσεις της διακήρυξης, και δεν συνιστά επιβεβαιωτική πράξη. Αντίθετα, η εν θέματι διευκρίνιση δεν 

επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της διακήρυξης, αλλά παρέχει κάποιο κρίσιμο νέο στοιχείο που επηρεάζει τη 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς των συμμετεχόντων (πρβλ. Ε.Α. 474/2005, 532/2004). Όπως έχει κριθεί, η 

πράξη περί παροχής διευκρινίσεων αποτελεί πράξη εκτελεστή και εφόσον δεν αμφισβητηθεί η νομιμότητά της, 

οι παρεχόμενες με αυτήν διευκρινίσεις εντάσσονται στο κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού, 

συμπληρώνοντας τους σχετικούς όρους της διακηρύξεως, στους οποίους αναφέρονται (πρβλ. Ε.Α. ΣτΕ 190/2015, 

108/2015, 55/2015, 44/2015, 92/2014, 254/2012, 45/2008, ΔΕφΑθ (αναστ.) 451/2014, 437/2013) και δύνανται 

να προσβληθούν με την προσφυγή του Ν. 4412/2016 με την οποία θεωρείται εμπροθέσμως συμπροσβαλλομένη 

ως πλημμελής και η διακήρυξη (πρβλ. Ε.Α. 45/2008, 952/2007, 474/2005, 532/2004). Δεδομένων των ανωτέρω, 
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παρακαλώ να διευκρινίσετε αν το καταληκτικό χρονικό σημείο, μέχρι του οποίου θα πρέπει οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς να έχουν εκτελέσει μία (1) όμοια σύμβαση, παραμένει η 31η Ιουλίου 2022, όπως όριζε αρχικά 

το άρθρο 2.2.6 της δημοσιευμένης Διακήρυξης ή αν τροποποιείται ώστε καταληκτικό χρονικό σημείο να ορίζεται 

το τέλος του έτους 2021». 

******** 

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

διευκρινιστικών εγγράφων επί αυτών, σας αναφέρουμε τα εξής :  

1) Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της αριθ.  πρωτ. 22823/07-09-2022 

(ΑΔΑΜ: 22PROC011215580 2022-09-09) διακήρυξης αναφέρεται πως : «Όσον αφορά στην τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 

έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) όμοια σύμβαση (ήτοι καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων) κατά την τελευταία 

τριετία προ του μήνα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, συμβατικού ποσού τουλάχιστον ίσο με το 70% 

της παρούσας εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με μνεία, για κάθε παράδοση τον παραλήπτη, την διάρκεια 

υλοποίησης και το αντίστοιχο ποσό». 

2) Σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 

αναφέρεται πως : «Ο Ανάδοχος να έχει αναλάβει κατά την τελευταία τριετία που προηγείται του μήνα 

δημοσίευσης του διαγωνισμού τουλάχιστον μία σύμβαση ποσού ίση με το 70% της εκτιμώμενης αξίας για 

καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων». 

3) Εκ παραδρομής στο αριθ. πρωτ. 25200/28-09-2022 έγγραφο με παροχή διευκρινίσεων αναφέρονται τα 

έτη 2019-2021. 

Κατόπιν τούτου, όπως προβλέπεται από τους ρητούς όρους της διακήρυξης και της τεχνικής μελέτης, όσον 

αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν 

εκτελέσει μία (1) όμοια σύμβαση κατά ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ της παρούσας 

διακήρυξης, συμβατικού ποσού τουλάχιστον ίσο με το 70% της παρούσας εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. 

Εφόσον η χρονική παράταση, ή η συμπληρωματική σύμβαση της αρχικής συναφθείσας σύμβασης είναι εντός 

του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δύναται να ληφθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. 

 

 

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 Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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