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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 , 30-09-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 25425 

 

ΠΡΟΣ 

Ενδιαφερόμενους 

Υποψήφιους Αναδόχους 
 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 7». 

 
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 (16:20) 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. 24568/22-09-2022 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: «Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.5 και 2.2.9.2. Β.3 της διακήρυξης περί της 

οικονομικής-χρηματοοικονομικής επάρκειας των διαγωνιζομένων, όπου, μεταξύ άλλων, απαιτείται οι 

διαγωνιζόμενοι : « α) Να έχουν ρευστότητα τουλάχιστον 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», απαίτηση για την απόδειξη της οποίας : «2.2.9.2. Β.3 …….. Επιπλέον ο προσωρινός 

ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος προκειμένου να αποδεικνύεται πως ο ανάδοχος έχει 

την κατάλληλη ρευστότητα για να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με την μισθοδοσία των εργαζομένων που 

θα έχει σαν αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία των εργασιών (οικονομική φερεγγυότητα)» όπως και τα υπ’αριθ. 

πρωτ. 24568/22.09.2022 και 25200/28.09.2022 διευκρινιστικά έγγραφα της υπηρεσίας σας αναφορικά με τον 
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ως άνω όρο, γίνονται ευκόλως αντιληπτά τα κάτωθι : Η απαιτούμενη κατά τον όρο της παραγράφου 2.2.5 της 

διακήρυξης ρευστότητα του οικονομικού φορέα τουλάχιστον ίση με το 50% του συνολικού προϋπολογισμού 

χωρίς ΦΠΑ τους τρεις τελευταίους μήνες που προηγούνται του μήνα δημοσίευσης της διακήρυξης αφορά σε 

άμεσα ταμειακά διαθέσιμα του οικονομικού φορέα που αντιστοιχούν στο ως άνω ύψος ποσού για το επίμαχο 

τρίμηνο, ενώ, αντιθέτως η δια των διευκρινίσεών σας εξίσου προσμετρούμενη για την πλήρωση της οικείας 

απαίτησης εγκεκριμένη κίνηση κεφαλαίων από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα αντίστοιχου ποσού 

διαθέσιμου κατά το επίμαχο τρίμηνο αφορά σε εγκεκριμένα μεν, όμως μη άμεσα διαθέσιμα ταμειακώς 

κεφάλαια, οπότε αναδεικνύεται η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο απαιτήσεων, ήτοι αφενός μεν η ζητούμενη 

κατά τον όρο 2.2.5 της διακήρυξης ρευστότητα αφορά σε ταμειακά διαθέσιμα ποσά εγγεγραμμένα στα βιβλία 

της εταιρείας που διαθέτει ο ίδιος ο υποψήφιος οικονομικός φορέας από την τρέχουσα ανάπτυξη της 

δραστηριότητάς του κατά το επίμαχο διάστημα αναφοράς και μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκταμιεύσει ενώ τα 

εγκεκριμένα κεφάλαια κίνησης αναφέρονται σε ποσό που ως προϊόν δανείου μπορεί ο υποψήφιος οικονομικός 

φορέας να εκμεταλλευτεί προς όφελός του, και άρα δεν ανάγονται σε ίδια κεφάλαια του οικονομικού φορέα, 

ούτε είναι απολύτως διασφαλισμένη η ανά πάσα στιγμή, ανεξαρτήτως ενεργειών του οικείου τραπεζικού 

ιδρύματος, εκταμίευση αυτών. Υπό τα δεδομένα τούτα παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε/αποσαφηνίσετε 

την έννοια της ρευστότητας του όρου της παραγράφου 2.2.5 και δη να προσδιορίσετε επακριβώς εάν για την 

πλήρωση του εν λόγω όρου απαιτείται ρευστότητα του οικονομικού φορέα, υπό την έννοια των άμεσα 

ταμειακών διαθέσιμων κεφαλαίων, ως ο όρος ρητώς επιζητά, ή εγκεκριμένο κεφάλαιο κίνησης από 

αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο ανάγεται κατ’ουσίαν σε προϊόν τραπεζικού δανεισμού ; Σε 

περίπτωση δε που γίνεται δεκτή και η διάθεση εγκεκριμένων κεφαλαίων κίνησης και λαμβανομένης υπόψιν της 

υπ’αριθ. πρωτ. 24568/22.09.2022 διευκρίνισής σας κατά την οποία προς απόδειξη απαιτείται βεβαίωση του 

αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας διέθετε κατά το χρονικό διάστημα 

που απαιτείται από την διακήρυξη το εγκεκριμένο κεφάλαιο κίνησης άμεσα διαθέσιμο προς εκταμίευση, στην 

οποία θα αναγράφεται το συγκεκριμένο διαθέσιμο ποσό, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν απαιτείται 

επιπλέον και η προσκόμιση της οικείας δανειακής σύμβασης, προς επαλήθευση ότι η ημερομηνία σύναψης 

αυτής εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που θέτει η διακήρυξη (τρεις τελευταίοι μήνες του μήνα που προηγείται 

της δημοσίευσης της διακήρυξης) και ότι το εν λόγω ποσό είναι άμεσα εκταμιεύσιμο από τον οικονομικό φορέα, 

χωρίς άλλου είδους εγγυήσεις, καθότι η απόδειξη των ανωτέρω είναι εξίσου κρίσιμη για την πλήρωση της 

απαίτησης της παραγράφου 2.2.5». 

******** 

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

διευκρινιστικών εγγράφων επί αυτών, σας αναφέρουμε τα εξής :  

1) Όσον αφορά τον τρόπο κάλυψης της χρηματοοικονομικής επάρκειας που απαιτείται από τους όρους της 

διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή και η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχει παράσχει 

διευκρινίσεις με το αριθ. πρωτ. 24568/22-09-2022 έγγραφό της. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης που πρέπει να υποβληθούν αναφέρονται 

στους όρους της διακήρυξης και στο ως άνω διευκρινιστικό έγγραφο επί των όρων, καθώς επίσης και δεν 

προβλέπεται από κανένα σημείο της διακήρυξης να υποβληθεί «δανειακή σύμβαση», αλλά βεβαίωση 

πιστωτικού ιδρύματος. 

Επιπλέον τούτου όσον αφορά την αναφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα πως η σχετική ρευστότητα 

που απαιτείται από τα τεύχη της διακήρυξης αφορά σε ταμειακά διαθέσιμα ποσά εγγεγραμμένα στα βιβλία της 
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εταιρείας που διαθέτει ο ίδιος ο υποψήφιος οικονομικός φορέας από την τρέχουσα ανάπτυξη της 

δραστηριότητάς του κατά το επίμαχο διάστημα αναφοράς, δεν είναι ορθό διότι στον εν θέματι διαγωνισμό 

δύναται να υποβάλουν προσφορά και οικονομικοί φορείς που αποτελούν ατομικές επιχειρήσεις και τηρούν είτε 

απλογραφικά βιβλία, είτε δεν τηρούν βιβλία στα οποία εγγράφουν διαθέσιμα ποσά ρευστότητας. 

Σκοπός της αναθέτουσας αρχής και της επιτροπής αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο 

που διέπει τον διαγωνισμό, αλλά και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προς τους αρμόδιους 

δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως 

στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά στις διαδικασίες 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

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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