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     «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κομοτηνή , 01-11-2022 

Αριθμ. Πρωτ: 28611 

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 
Ταχ. Κώδικας : 69133 
Πληροφορίες : Ζωή Πολίτου - Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 
Τηλέφωνο : 25313 52426-498 
Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr 
   

ΠΡΟΣ: 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ : “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”. 

 

Ο Δήμος Κομοτηνής, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α'/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 

36/τ.Α΄/09-03-2021), προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : 

«Διαμόρφωση των Ακτών – Μίσθωση Ειδικού Μηχανήματος για τις παραλίες Φαναρίου, 

Αρωγής, Μέσης, Μολυβωτής, Γλυφάδας του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023», ήτοι 

εργασίες διαμόρφωσης Ακτών, κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου έτους 2023, ώστε να 

εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση αυτών από τους λουόμενους, εκτιμώμενης αξίας 20.170,00 € 

χωρίς τον Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο 4.840,80 €), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.(CPV: 

{45243400-6} - Εργασίες σταθεροποίησης ακτής). 

Για τις ανάγκες της παρούσας ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα 

κριτήρια για την ορθή εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη μελέτη. 

Παρακαλούμε για την υποβολή της οικονομικής σας προσφοράς και των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται βάσει της παρούσας και της επισυναπτόμενης τεχνικής μελέτης, είτεστο τμήμα 

πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου Κομοτηνής, (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 

69133, Κομοτηνή), είτε ηλεκτρονικά στο παρόν email, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 10 

Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Επίσηςθα πρέπει να υποβάλλετε με την προσφορά σας και την συνημμένη Υ.Δ. (για 
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απόδειξη πλήρωσης των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016). 

Επιπλέον θα πρέπει να υποβάλλετε με την προσφορά σας και τα κάτωθι : 

1) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται πως έλαβε πλήρη γνώση των όρων της μελέτης 

και της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται και θα τηρεί. Επιπλέον πως διαθέτει τον εξοπλισμό 

και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που 

θα χρησιμοποιηθεί θα είναι εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες. 

2) Για τον μηχανολογικό εξοπλισμό καθαρισμού ακτών θα πρέπει να προσκομιστούν : 

Α) Άδεια Μηχανήματος Έργου («Ακτοκαθαριστής», «Φορτωτής – Εκσκαφέας»). 

Β) Ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος έργου. 

Δ) Τεχνικά Φυλλάδια στα οποία να αποδεικνύεται ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 

3) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης 
της Ποιότητας, σχετικό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμό του, σε ισχύ. 

 
4) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Σύστηματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 ή ισοδύναμό του, σε 
ισχύ.  

 
5) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Υγείας και 

Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 45001, ή ισοδύναμό 
του σε ισχύ.  

 
6) Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνεται ότι θα τηρηθούν οι υποχρεώσεις τους που απορρέουν 

(άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016) από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016 και επιπροσθέτως 
ότι τηρούνται και θα τηρούνται οι ισχύουσες υποχρεώσεις συμμόρφωσης για την πρόληψη 
εξάπλωσης αναπνευστικών λοιμώξεων (π.χ. Covid-19).  

Οι ενημερότητες (ασφαλιστική και φορολογική για συμμετοχή στον διαγωνισμό θα αναζητηθούν 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). 

Η παραπάνω δημόσια σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη βάσει τιμής. 

 

Συν.: Μελέτη, Υ.Δ., Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 
 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Μαρία Γκιουλέ 
ΠΕ Πληροφορικής 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 




