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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 : 25313 52426-448-498 
e-mail : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

Κομοτηνή , 04-01-2023 

Αριθ. Πρωτ.: 317 

 

ΠΡΟΣ 

Ενδιαφερόμενους 

Υποψήφιους Αναδόχους 
 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο2». 

 
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 04-01-2022 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. 

6. Το γεγονός πως δεν έχει υποβληθεί μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, καμία 

προσφορά από υποψήφιο ανάδοχο. 

 
 
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο υποψηφίου αναδόχου αναφέρονται 

αυτολεξεί τα εξής:  

«1) Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν τα κάτωθι: α) Για τη 

διαμόρφωση ,το καθαρισμό και το βοτάνισμα του χώρου ταφής -εκταφής όπως και των παρεμφερών 

εργασιών απαιτείται ο ανάδοχος να κατέχει τουλάχιστον δύο βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχανήματα 

(μεσινέζες) πεζού χειριστή 2,5 hp. β) Φτυάρια, αξίνες, τσουγκράνες, καρότσι οικοδομής, φυσητήρα, 

αλυσοπρίονο Ερώτημα διευκρινίσεων στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στο 

Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής και παρεμφερών εργασιών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής – 

Κοιμητηρίων των Οικισμών του Δήμου Κομοτηνής για 1 έτος» με αριθμό Διακήρυξης: 33496/22-12-

2022 και αριθμό Μελέτης 127/2022 Σελίδα 1 από Σελίδες 2 2) Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ: 

mailto:g.gkourtsilidis@komotini.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 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. 

παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε 1) Με ποιον τρόπο θα αποδείξει ο υποψήφιος ανάδοχος την διάθεση 

του εξοπλισμού που απαιτείται να διαθέτει, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. 2) Ο εκσκαφέας μεσαίου μεγέθους θα πρέπει να 

είναι συγκεκριμένα αυτών των διαστάσεων ή να είναι έως το συγκεκριμένο πλάτος, σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΤΑΦΕΣ». 

 

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

σας διευκρινίζουμε τα εξής :  

1. Στο τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή αναγράφεται η ιπποδύναμη του κάθε 

μηχανήματος. 

 

2. Ο εκσκαφέας θα πρέπει να έχει πλάτος έως 2450mm. 

 

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. 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

α/α 

Δημήτριος Μάγγας 

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 

Ακριβές Αντίγραφο 
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