
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (υπʼαριθμ.2/2021) 

 

1.Ερώτημα που αφορά το άρθρο 2.2.7 της διακήρυξης πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητα και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας ΚΟΛΛΟΣΟΣ 

SECURITY.  

Απάντηση: Στην απαίτηση "Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά 

με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας" της ενότητας "Δ: Συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης" του Μέρους IV: Κριτήρια 

επιλογής του ΕΕΕΣ που περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη με α.π. 2/2021 η αναφορά 

"...συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες" στην 

απαίτηση "Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας". 

Η συγκεκριμένη περιγραφή δεν είναι επεξεργάσιμο στοιχείο μέσω της πλατφόρμας 

espdint.eprocurement.gov.gr αλλά ακολουθεί τα οριζόμενα σύμφωνα με την άρθρο 

82, παρ. 1 του Ν. 4412/16:  

"Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, 

παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη 

σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους 

οργανισμούς". 

Σημειώνεται ότι ειδικά για τη διακήρυξη με α.π. 2/2021 δεν απαιτείται να 

συμπεριλαμβάνεται στο πιστοποιητικό τέτοια πρόβλεψη και δεν υπάρχει σχετική 

απαίτηση που να περιγράφεται στο Τεύχος Διακήρυξης. 

 

2. Ερώτημα που αφορά το άρθρο 5.1 της διακήρυξης τρόπος πληρωμής 

(MYSERVICES SECURITY AND FACILITY SA, ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY ΕΠΕ, ΚΟΛΛΟΣΟΣ 

SECURITY). 

 

Απάντηση: Πρέπει να συμπεριληφθεί η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού στις νόμιμες 

κρατήσεις. 

 

3. Ερώτημα που αφορά το άρθρο 6.2 της διακήρυξης ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: 

«6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης» (ΚΟΛΛΟΣΟΣ SECURITY, ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY ΕΠΕ) 



 

Απάντηση: Για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς λαμβάνουν υπόψιν τους ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ο υπολογισμός των 

ασφαλιστικών εισφορών για την τριετία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με όσα ο νόμος 

ορίζει. 

 

4.Ερώτημα που αφορά του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης ορίζεται ότι «Όσον 

αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: …… γ) Να διαθέτουν άδεια 

λειτουργίας ραδιοδικτύου Α΄ τάξεως για το Νομό Αττικής, για τη νόμιμη χρήση 

ασυρμάτων…..» (ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY ΕΠΕ, OCEANIC SECURITY). 

Απάντηση: Ναι είναι αποδεκτή η βεβαίωση χρήσης υπηρεσιών TETRA του ΟΤΕ.  

 

5. Ερώτημα που αφορά το Παράρτημα Ι της διακήρυξης (σελ. 47) ορίζεται μεταξύ 

άλλων ότι: «….Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (1) επόπτη, για την επίβλεψη 

των υπηρεσιών φύλαξης και για τις ανάγκες επικοινωνίας με τα αρμόδια όργανα 

της Α.Α., τον/την οποίο/α θα γνωστοποιήσει σε αυτήν…..» (ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY 

ΕΠΕ). 

 

Απάντηση: Τα καθήκοντα επόπτη συνδέονται με την ανάγκη της αναθέτουσας 

αρχής να βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ανάδοχο αλλά και για την επίβλεψη των 

υπηρεσιών φύλαξης από αυτόν, επομένως είναι προφανές ότι πρόκειται κυρίως για 

διοικητικά καθήκοντα και δεν απαιτείται να τα εκτελέσει κάποιο άτομο από το 

προσωπικό φύλαξης. Ο τρόπος εκτέλεσης τέτοιων καθηκόντων και ο υπολογισμός 

οποιουδήποτε κόστους είναι στην ευχέρεια του οικονομικού φορέα. 

 

6. Ερώτημα εταιρείας FGS SECURITY "Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η τριετία 

2018,2019,2020 , που ζητάτε στην οικονομική χρηματοοικονομική επάρκεια είναι 

επί ποινή αποκλεισμού. Αν ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για 

λιγότερες χρήσεις μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό; " 

 

Απάντηση: Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για 

διάστημα λιγότερο της τριετίας στο αντικείμενο της σύμβασης, δεν αποκλείεται εκ 

του λόγου αυτού από τον διαγωνισμό, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλογής που 

τίθενται με τη διακήρυξη. 

                

Τμήμα Προμηθειών & Παρακολούθησης Έργων  
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