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ΘΕΜΑ: Απάντηση στο αίτημα παροχής διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Προμήθεια 

υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, 
χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων» 
με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 79639. 

 
Στη Λάρισα σήμερα 07-11-2019 ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.µ., η 

Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
47906/01-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που 
ορίστηκε με τη µε αριθµ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από 
τα µέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου 
Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Νταής Παναγιώτης, 7) 
Παπαπαρίσης Απόστολος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης 
(πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης 
λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Απάντηση στο αίτημα παροχής 
διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, 
οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των 
Νομικών του Προσώπων» με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 79639 και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19. 
2. Το Ν. 4412/2016 
3. Το Ν. 4555/2018 
4. Τις με αριθμ. 4723/2019 και 4724/2019 Αποφάσεις Δημάρχου για την Ανάληψη 

Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019. 
5. Τη με αριθμ. 452/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσης και έγκριση των όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την 
«Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, 
χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων». 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 48520/05-11-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής: 

Στα πλαίσια του ανοικτού, άνω των ορίων, διαγωνισμού “Προμήθειας υλικών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου 
Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων” με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 79639, ο 
οικονομικός φορέας “ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, υπέβαλε 
στις 01/11/2019 και ώρα 15:19:09 μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ 
αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών. Το αίτημα έφερε προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και 
έλαβε αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 48167/04.11.2019. Βάσει του άρθρου 2.1.3 “Παροχή 
Διευκρινήσεων” της αριθμ. πρωτ. 44382/11.10.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005743352) Διακήρυξης, το 
αίτημα υποβλήθηκε με τον τρόπο και τον τύπο που ορίζει η Διακήρυξη και επομένως πρέπει να 
εξεταστεί. 

Το υποβληθέν ερώτημα έχει ως εξής: 
Στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης με τίτλο «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα», 
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περιγράφονται οι απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας των συμμετεχόντων. Δεδομένου ότι στο 
συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται το εξής: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια 
της τριετίας 2016, 2017, 2018, να έχουν εκτελέσει συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου 
τύπου, ύψους 100.000,00 Ευρώ», παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν οι συμβάσεις 
προμηθειών ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (απορρυπαντικά, οδοντόκρεμα, σαμπουάν κτλ.) 
θεωρούνται συγκεκριμένου τύπου για το σύνολο των τεσσάρων Τμημάτων του Διαγωνισμού 
(Τμήμα 1. Αναλώσιμα Καθαριότητας, Τμήμα 2. Εργαλεία καθαρισμού, Τμήμα 3. Σακούλες και 
Τμήμα 4. Χαρτικά). 

Η εισήγηση της Υπηρεσίας έχει ως εξής: 
Στα πλαίσια της σύμβασης “Προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, 

οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των 
Νομικών του Προσώπων” της αριθμ. πρωτ. 44382/11.10.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005743352) 
Διακήρυξης, ως συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου λογίζονται οι συμβάσεις που 
περιλαμβάνουν είδη των τεσσάρων τμημάτων (Αναλώσιμα Καθαριότητας, Εργαλεία Καθαρισμού, 
Σακούλες, Χαρτικά) ή συναφή είδη. Τα είδη προσωπικής υγιεινής (οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες 
κτλ) δεν περιλαμβάνονται σε κάποιο τμήμα της Διακήρυξης. 

Παρακαλούμε για την λήψη σχετική απόφασης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Αποδέχεται το αίτημα παροχής διευκρινήσεων για τον Διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών 
καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις 
ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων» με αριθμ. συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 79639. 

2. Την παροχή των κάτωθι διευκρινήσεων της Υπηρεσίας στον ανωτέρω ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα: 

Στα πλαίσια της σύμβασης “Προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, 
οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των 
Νομικών του Προσώπων” της αριθμ. πρωτ. 44382/11.10.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005743352) 
Διακήρυξης, ως συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου λογίζονται οι συμβάσεις που 
περιλαμβάνουν είδη των τεσσάρων τμημάτων (Αναλώσιμα Καθαριότητας, Εργαλεία Καθαρισμού, 
Σακούλες, Χαρτικά) ή συναφή είδη. Τα είδη προσωπικής υγιεινής (οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες 
κτλ) δεν περιλαμβάνονται σε κάποιο τμήμα της Διακήρυξης. 

 
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
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