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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 , 03-01-2023 

Αριθ. Πρωτ.: 183 

 

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. 33496/22-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011878608 2022-12-22) διακήρυξη ανοικτού 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών Ταφών – Εκταφών 

στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής και παρεμφερών εργασιών στο Δημοτικό Κοιμητήριο 

Κομοτηνής – Κοιμητηρίων των Οικισμών του Δήμου Κομοτηνής για ένα (1) έτος, εκτιμώμενης αξίας: 

136.686,29 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.  

3. Την αριθ. 127/2022 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.  

4. Το από 01/01/2023 και ώρα 20:36:17 ηλεκτρονικά υποβληθέν ερώτημα υποψηφίου οικονομικού 

φορέα. 

5. Το γεγονός πως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών βάσει της υπ΄ αριθ. 33496/22-12-

2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011878561 2022-12-22, ΑΔΑ: 6ΕΓ8ΩΛΟ-ΤΗ3) προκήρυξης έχει οριστεί η 13-01-

2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. 

 
 
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο υποψηφίου αναδόχου αναφέρονται 

αυτολεξεί τα εξής:  

«Α) Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ’αριθμ. 127/2022 Μελέτης: Α. 

ΤΑΦΕΣ «Οι ταφές των τεθνεώτων ατόμων πραγματοποιούνται: • Σε νέο άνοιγμα τάφου διαστάσεων 

2,20Χ1,20Χ1,50μ ο ανάδοχος θα διαθέτει, έως 25 ώρες ετησίως, σκαπτικό μηχάνημα έργου τύπου 

JCB για το άνοιγμα και τη διαμόρφωση του σκάμματος, όπως απαιτείται εκσκαφέας μεσαίου μεγέθους 

πλάτους 2450 mm για χώρους στενούς ανάμεσα σε παλαιούς τάφους. Το πλάτος του μηχανήματος με 

ποιο έγγραφο θα πιστοποιείτε? Ποιο το συνολικό ποσό που έχει προϋπολογισθεί για της 25 ώρες 

εργασίας? Πως θα πιστοποιηθούν οι ώρες ?  

Β) Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ’αριθμ. 127/2022 Μελέτης Γ. 

ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: «Ο ανάδοχος είναι υπόχρεος σύμφωνα με τις ανάγκες, να παρεμβαίνει 

μετά από ειδοποίηση του τμήματος κοιμητηρίων , για την επικράτηση Σελίδα 2 από 2 συνθηκών καλής 

υγιεινής κατάστασης του περιβάλλοντος εσωτερικού και εξωτερικού χώρου των τάφων (αποκομιδή 
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χωμάτων-μπαζών-μαρμάρων-χόρτου πέριξ των μνημείων, και ότι άλλο απαιτείται σχετικά), του χώρου 

των Κοιμητηρίων Κομοτηνής και Κοιμητηρίων των Οικισμών του Δήμου Κομοτηνής.» Για τις εργασίες 

αποκομιδής χωμάτων-μπαζών-μαρμάρων-χόρτου πέριξ των μνημείων, και ότι άλλο απαιτείται , με τη 

μέσα θα γίνει η μεταφορά τους και η φόρτωσή αυτόν ? Που θα γίνει η εναπόθεση τους (βάσει της 

νομοθεσίας η μεταφορά των συγκεκριμένων ειδών πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις/ μονάδες ) , το κόστος για την διαχείριση βαραίνει τον ανάδοχο? και αν ναι πόσες είναι 

οι προϋπολογισμένες ποσότητες και σε ποιες κατηγορίες ?  

Γ) Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ’αριθμ. 127/2022 Μελέτης Δ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «Η μεταφορά του προσωπικού της αναδόχου εταιρείας από και προς τα 

κοιμητήρια Κομοτηνής και Οικισμών, θα γίνεται με δικά της μέσα.» Ποιο είναι το σύνολο τον 

Κοιμητηρίων όπου θα γίνετε ο καθαρισμός. Ποια είναι η απόσταση τους από την Κομοτηνή Πόσες 

φορές κατά την διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να μεταβαίνει το προσωπικό Ποιος είναι ο αριθμός 

του προσωπικού που θα μεταβαίνουν στο εκάστοτε κοιμητήριο και πως έχουν προϋπολογισθεί τα 

παραπάνω κόστη στον προϋπολογισμό». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών ερωτημάτων και των όρων των τευχών της διακήρυξης 

σας διευκρινίζουμε τα εξής :  

1. Το πλάτος μηχανήματος πιστοποιείτε με τα εξής έγγραφα : α) άδεια κυκλοφορίας, β) τεχνικός 

έλεγχος οχήματος και γ) εγχειρίδιο χρήσης κατασκευαστή. 

2. Οι ώρες πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν με καταγραφή επί τόπου του αρμόδιου υπαλλήλου 

του τμήματος δημοτικών κοιμητηρίων. 

3. Η αποκομιδή μπαζών κατά τη φετινή περίοδο δε κρίνεται απαραίτητη, η εναπόθεση από κοπή 

χόρτου πραγματοποιείται σε χώρο του κοιμητηρίου, ή πέριξ αυτού, μετά από συνεννόηση με τον 

πρόεδρο του αρμόδιου οικισμού.  

4. Το σύνολο των κοιμητηρίων είναι 23. 

5. Η μετάβαση θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές, μία πριν το Πάσχα και μία μέσα στο καλοκαίρι. 

6. Ο αριθμός του προσωπικού αναφέρεται στις υποχρεώσεις του ανάδοχου στη παράγραφο 7. 

 

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

συστημικό τόπο του διαγωνισμό με α/α 179681 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 

Ακριβές Αντίγραφο 
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