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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινίσεων για το Διαγωνισμό  «Παροχή γενικών 
υπηρεσιών Φύλαξης του Δήμου Λαρισαίων», με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80615.

Στη  Λάρισα  σήμερα  03-12-2019  ηµέρα  της  εβδοµάδας  Τρίτη  και  ώρα  12.30  μ.µ.,  η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση ύστερα από τη 
µε  αρ.  πρωτ.  53954/02-12-2019  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) Σούλτης Γεώργιος, 
3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Μαβίδης Δημητριος 
και 7) Δρυστέλλας Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απάντηση 
σε αίτημα παροχής διευκρινίσεων για το Διαγωνισμό  «Παροχή γενικών υπηρεσιών Φύλαξης του 
Δήμου Λαρισαίων», με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80615 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. Τη με αριθμ. πρωτ. 53794/02-12-2019 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. 511/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση διενέργειας, 

καθορισμός  του  τρόπου  εκτέλεσης  και  έγκριση  των  όρων Διακήρυξης  και  των  Παραρτημάτων 
αυτής για την “Παροχή Γενικών Υπηρεσιών Φύλαξης  Δήμου Λαρισαίων”,

3.  την  αριθμ.  πρωτ.  46795/25-10-2019  Διακήρυξη  (ΑΔΑΜ:  19PROC005806572)  για  την 
“Παροχή Γενικών Υπηρεσιών Φύλαξης  Δήμου Λαρισαίων”.

Στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, για την “Παροχή Γενικών Υπηρεσιών 
Φύλαξης  Δήμου  Λαρισαίων”  με  αριθμ.  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ  80615,  υπεβλήθηκε  αίτημα 
διευκρινίσεων  από  τον  οικονομικό  φορέα  “POWER SECURITY  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ”,  το 
οποίο υπέβαλε στις 29.11.2019 και ώρα 13:06:57 μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” 
του ΕΣΗΔΗΣ. Το αίτημα έλαβε αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 53700/29-11-2019.

Το αίτημα έφερε προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Βάσει  του άρθρου 2.1.3 της αριθμ.  πρωτ. 
46795/25-10-2019  σχετικής  Διακήρυξης  (ΑΔΑΜ:  19PROC005806572),  το  αίτημα  υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και τον τύπο που ορίζεται στην διακήρυξη και συνεπώς εξετάζεται. 

Αναφορικά με το ανωτέρω αίτημα, διευκρινίζουμε τα εξής:

Ερώτημα 1: 
Ποιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εννοείτε με τον όρο «Συγκεκριμένου Τύπου – Υπηρεσίες 

Φύλαξης» στην παράγραφο 2.2.6., σελ.14 της με αριθμ. πρωτ. 46795/25-10-2019 διακήρυξης. 
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Αφορούν σε παρόμοια έργα φύλαξης με αυτά που ζητάτε;

Απάντηση:
Με τον όρο «Συγκεκριμένου Τύπου – Υπηρεσίες Φύλαξης» εννοούμε, όσον αφορά τα τμήματα 

1,  2,  3 και  4  συμβάσεις  φύλαξης,  γενικά  Δημοσίων και  Ιδιωτικών κτιρίων και  για  το τμήμα 5  
συμβάσεις φύλαξης, γενικά υπαίθριων χώρων.

Ερώτημα 2:
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων 

(κριτήρια επιλογής 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7,) και αποδεικνύονται προκαταρκτικά με τη συμπλήρωση 
του Ε.Ε.Ε.Σ:

Τι ημερομηνία έκδοσης μπορούν να έχουν; 
Με βάση την παράγραφο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή 
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσας και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Επειδή η υποβολή προσφορών αρχίζει  για όλους ανεξαιρέτως από 6/11/2019 και  εξής,   τα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών, 
δηλαδή πριν τις  06/11/2019 ; 

Απάντηση:
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 - Αποδεικτικά μέσα της με αριθμ. πρωτ.  46795/25-10-

2019  Διακήρυξης  «Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και 
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά 
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 
σύναψη της Σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, τα δικαιολογητικά του 
Άρθρου 80 του Ν.4412/2016 που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταλαμβάνουν τον 
χρόνο της υποβολής της προσφοράς, τον χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του Άρθρου 80 
Ν. 4412/2016, καθώς και τον χρόνο σύναψης της Σύμβασης. 

Επιπλέον, στην παράγραφο 2.2.9.2 - Αποδεικτικά μέσα, εξειδικεύεται ο ενδεδειγμένος χρόνος 
έκδοσης κάθε δικαιολογητικού πριν από την υποβολή του, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. Ως εκ τούτου η ακριβής ημερομηνία έκδοσης του κάθε δικαιολογητικού 
αναλύεται στην παραπάνω παράγραφο της διακήρυξης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε, 
για την έγκριση των συμπληρωματικών πληροφοριών, για τον Διαγωνισμό «Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών  Φύλαξης  του  Δήμου  Λαρισαίων»  με  αριθμ.  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ  80615  και 
παρακαλούμε για την λήψη σχετική απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται το αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών στον οικονομικό φορέα «POWER 
SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», για τον Διαγωνισμό  «Παροχή γενικών υπηρεσιών 
Φύλαξης του Δήμου Λαρισαίων», με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80615

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

1) Ως προς το 1ο ερώτημα:
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Με τον όρο «Συγκεκριμένου Τύπου – Υπηρεσίες Φύλαξης» εννοούμε, όσον αφορά τα τμήματα 
1,  2,  3 και  4  συμβάσεις  φύλαξης,  γενικά  Δημοσίων και  Ιδιωτικών κτιρίων και  για  το τμήμα 5  
συμβάσεις φύλαξης, γενικά υπαίθριων χώρων.

2) Ως προς το 2ο ερώτημα:
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 - Αποδεικτικά μέσα της με αριθμ. πρωτ.  46795/25-10-

2019  Διακήρυξης  «Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και 
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά 
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 
σύναψη της Σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, τα δικαιολογητικά του 
Άρθρου 80 του Ν.4412/2016 που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταλαμβάνουν τον 
χρόνο της υποβολής της προσφοράς, τον χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του Άρθρου 80 
Ν. 4412/2016, καθώς και τον χρόνο σύναψης της Σύμβασης. 

Επιπλέον, στην παράγραφο 2.2.9.2 - Αποδεικτικά μέσα, εξειδικεύεται ο ενδεδειγμένος χρόνος 
έκδοσης κάθε δικαιολογητικού πριν από την υποβολή του, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. Ως εκ τούτου η ακριβής ημερομηνία έκδοσης του κάθε δικαιολογητικού 
αναλύεται στην παραπάνω παράγραφο της διακήρυξης.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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