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Λάρισα,   29   - 10   - 2020
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ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
                                           Ελλάδας 2014-2020 / Κωδικός ΣΑ
                                           082/1 / ΣΑΕ : 2017ΣΕ08210000/
                                           ΟΠΣΑΑ 0011243847

                                           Κ.Α. 64.7135.46001

CPV: 43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς
         34928200-0 Περιφράξεις
         79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος  Λαρισαίων  ανακοινώνει  την  μετάθεση,  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών και
αποσφράγισης, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου
και  Δημοτικής  Ενότητας  Κοιλάδας”,  με κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  την  πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  για  το  σύνολο  της  προμήθειας,  εκτιμώμενης  αξίας  136.249,96  €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 93563.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/11/2020 και ώρα 15:00
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12/11/2020 και ώρα 10:00

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

mailto:prom@larissa-dimos.gr
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Λάρισα 29-10-2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 614 
 
ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Αναβάθμιση 
Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας», με αριθμ. 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93563. 
 

Στη Λάρισα σήμερα 29-10-2020 ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.µ., η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα 
από τη µε αρ. πρωτ. 43222/23-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου 
Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη µε αριθµ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, 
παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος 
Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) 
Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος και 8) Τζατζάκης Φώτιος. 

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 σε αίτημα παροχής 
διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και 
Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας», με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93563 και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 4412/2016 
3. Τη με αριθμ. 570/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσης και έγκριση των όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την 
«Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας». 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 43469/26-10-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη,  
1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", 
2. την υπ’ αριθμ. 570/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση διενέργειας, 

καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων  Διακήρυξης και των Παραρτημάτων 
αυτής για την «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας 
Κοιλάδας», 

3. την αριθμ. πρωτ. 39962/02-10-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007462110) για την 
«Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας», 

4. το “Αίτημα διευκρινήσεων” από τον οικονομικό φορέα “ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, το οποίο υπέβαλε στις 23/10/2020  και 
ώρα 17:24:35 μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό 
εισερχομένου πρωτοκόλλου 43363/26.10.2020. 

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 43462/26.10.2020 έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος και παρακαλούμε  

1) Να εγκρίνετε τις διευκρινήσεις που παρέχονται με το αριθμ. πρωτ. 43462/26.10.2020 
έγγραφο για τον Διαγωνισμό «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής 
Ενότητας Κοιλάδας». 

Σελίδα 1 από 3 
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Σελίδα 2 από 3 
 
 

2) Να παραταθεί η προθεσμία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, με νέα  
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 06/11/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. και 
αποσφράγισης 12/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

Παρακαλούμε για την λήψη σχετική απόφασης. 
 

5. Το με αριθμ. πρωτ. 43462/26-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων, το οποίο έχει ως εξής: 

Στα πλαίσια του ανοικτού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού “Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών 
Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας” με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93563, 
ο οικονομικός φορέας “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ”, υπέβαλε στις 23.10.2020 και ώρα 17:22:26 μέσω της 
λειτουργικότητας “Επικοινωνίας” ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών, το οποίο 
έλαβε αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 43363/26.10.2020. Το αίτημα έφερε προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή και βάσει του άρθρου 2.1.3 της αριθμ. πρωτ. 39962/02.10.2020 σχετικής Διακήρυξης 
(ΑΔΑΜ 20PROC007462110), το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και τον τύπο που 
ορίζεται στην διακήρυξη και συνεπώς εξετάζεται.  

Αναφορικά με το αριθμ. πρωτ. 43363/26.10.2020 αίτημα, επισημαίνονται τα εξής: 
Ερώτημα 1 (ISO);  
Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2.4.3.2 της διακήρυξης αφορούν 

στον κατασκευαστικό οίκο στην περίπτωση που αυτός δεν αποτελεί και την προμηθεύτρια εταιρεία. 
Ειδικότερα για τα δάπεδα της εν λόγω προμήθειας (ερώτημα 1.i), με το δεδομένο ότι πρόκειται 
αποκλειστικά για άμμο ποταμού ή χειμάρρου, απαιτείται η υποβολή των πιστοποιητικών που 
αναφέρονται στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας του συγκεκριμένου λατομείου, ενώ στην 
περίπτωση αμμορυχείου αρκεί η υποβολή της άδειας λειτουργίας του. 

Ερώτημα 2 (εγγύηση καλής λειτουργίας):  
Στην παρ. 11 του άρθρου 2.4.3.2 της διακήρυξης, εφόσον δεν ορίζεται ρητά, η ζητούμενη 

δήλωση μπορεί να προέρχεται τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από τον επίσημο αντιπρόσωπο 
του κατασκευαστικού οίκου, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από το επίσημο έγγραφο 
αντιπροσώπευσης (με συνημμένη την επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα). 

Ερώτημα 3 & 4 (προσκόμιση δειγμάτων): 
Τα δείγματα κατατίθενται εις διπλούν βάσει της οικείας διακήρυξης και στις διαστάσεις και 

ποσότητες που αναφέρονται σε αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στο άρθρο 214 παρ. 3 του 
Ν. 4412/2016.  

Αίτημα παράτασης 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες που έχουν προκληθεί από την πανδημία, οι 

οποίες μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολίες στην σύνταξη της τεχνικής προσφοράς και την 
προσκόμιση των απαιτούμενων δειγμάτων από τους διαγωνιζόμενους, θεωρούμε ως εύλογη την 
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφοράς κατά οκτώ (8) ημέρες. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει:  
1) Τις διευκρινήσεις που παρέχονται με το αριθμ. πρωτ. 43462/26-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών για τον Διαγωνισμό «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου 
και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας» ως εξής: 

Ερώτημα 1 (ISO);  
Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2.4.3.2 της διακήρυξης αφορούν 

στον κατασκευαστικό οίκο στην περίπτωση που αυτός δεν αποτελεί και την προμηθεύτρια εταιρεία. 
Ειδικότερα για τα δάπεδα της εν λόγω προμήθειας (ερώτημα 1.i), με το δεδομένο ότι πρόκειται 
αποκλειστικά για άμμο ποταμού ή χειμάρρου, απαιτείται η υποβολή των πιστοποιητικών που 
αναφέρονται στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας του συγκεκριμένου λατομείου, ενώ στην 
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Σελίδα 3 από 3 
 
 

περίπτωση αμμορυχείου αρκεί η υποβολή της άδειας λειτουργίας του. 
Ερώτημα 2 (εγγύηση καλής λειτουργίας):  
Στην παρ. 11 του άρθρου 2.4.3.2 της διακήρυξης, εφόσον δεν ορίζεται ρητά, η ζητούμενη 

δήλωση μπορεί να προέρχεται τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από τον επίσημο αντιπρόσωπο 
του κατασκευαστικού οίκου, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από το επίσημο έγγραφο 
αντιπροσώπευσης (με συνημμένη την επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα). 

Ερώτημα 3 & 4 (προσκόμιση δειγμάτων): 
Τα δείγματα κατατίθενται εις διπλούν βάσει της οικείας διακήρυξης και στις διαστάσεις και 

ποσότητες που αναφέρονται σε αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στο άρθρο 214 παρ. 3 του 
Ν. 4412/2016.  

 
2) Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, με νέα 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 6η-11-2020 και ώρα 15:00 μ.μ. και 
αποσφράγισης την 12η-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

 
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
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