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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για τον Διαγωνισμό «Αποψίλωση Απακάνθωση Χερσών 

Επιφανειών» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 44117/30.10.2020 διακήρυξης, με αριθμ. 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 100760. 

 
Στη Λάρισα σήμερα 27-11-2020 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.µ., η 

Οικονοµική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα 
από τη µε αρ. πρωτ. 47143/20-11-2020 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) Νταής Παναγιώτης και 8) Μαβίδης Δημήτριος. 

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: Παροχή διευκρινήσεων για τον 
Διαγωνισμό «Αποψίλωση Απακάνθωση Χερσών Επιφανειών» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
44117/30.10.2020 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 100760 και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.4555/2018  
3. Το Ν. 4412/2016.  
4. Τη με αριθμ. 3717/27-10-2020 απόφαση Δημάρχου που αφορά πολυετή υποχρέωση. 
5. Τη με αριθμ.650/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσης και έγκριση των όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την 
«Αποψίλωση Απακάνθωση Χερσών Επιφανειών». 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 46920/18.11.2020 ερώτημα του οικονομικού φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ. 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 47327/23-11-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής: 

Στα πλαίσια του ανοικτού, άνω των ορίων, διαγωνισμού για την «Αποψίλωση Απακάνθωση 
Χερσών Επιφανειών» της υπ’αριθμ. πρωτ. 44117/30.10.2020 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 100760, ο οικονομικός φορέας «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», υπέβαλε στις 18/11/2020 και 
ώρα 13:21:19 μέσω της λειτουργικότητας  «Επικοινωνίας» ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα συμπληρωματικών 
πληροφοριών, το οποίο έλαβε αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 46920/18.11.2020. Το αίτημα 
έφερε προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και βάσει του άρθρου 2.1.3 της αριθμ. πρωτ. 
44117/30.10.2020 σχετικής Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 20PROC007636334), το αίτημα υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και τον τύπο που ορίζεται στην διακήρυξη και συνεπώς εξετάζεται.  
Αναφορικά με το ανωτέρω αίτημα διευκρινίζουμε  το εξής: 
Ερώτημα 1 ;  
Στην υπ’αριθμ. 44117/30.10.2020 διακήρυξη με τίτλο «Αποψίλωση Απακάνθωση Χερσών 
Επιφανειών» (ΑΔΑΜ 20PROC007636334) στο άρθρο 2.2.4 αναφέρεται το εξής: «ε) βεβαίωση για 
την πιστοληπτική ικανότητα από αναγνωρισμένη τράπεζα, ποσού τουλάχιστον διακοσίων πενήντα 
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χιλιάδων ευρώ (250.000,00 € )». Η βεβαίωση  πιστοληπτικής ικανότητας από το ΤΜΕΔΕ γίνεται 
δεκτή; 
Απάντηση: 
Η  πιστοληπτική ικανότητα βεβαιώνεται μόνον από αναγνωρισμένες τράπεζες και όχι από το 
ΤΜΕΔΕ.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Αποδέχεται το αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών του οικονομικού φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ για τον Διαγωνισμό «Αποψίλωση Απακάνθωση Χερσών Επιφανειών» της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 44117/30.10.2020 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 100760 και αναφορικά με το 
αριθμ. πρωτ. 46920/18.11.2020 ερώτημα, επισημαίνεται ότι η πιστοληπτική ικανότητα βεβαιώνεται 
μόνον από αναγνωρισμένες τράπεζες και όχι από το ΤΜΕΔΕ. 

 
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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