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 Αρ. Πρωτ.:6289/04-08-2022 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 (αρ. Διακήρυξης: 5701/14-07-2022, α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 168723) 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ»  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Με το παρόν, προκειμένου να διευκρινιστούν συγκεκριμένα σημεία που εκ παραδρομής έχουν τεθεί 
στο τεύχος της Διακήρυξης,  ανακοινώνουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις στο τεύχος Διακήρυξης 
ανοιχτού δημοσίου ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού με αρ. 5701/14-07-2022 και α/α 
συστήματος 168723 για το έργο «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» : 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1Η  
Στην παράγραφο 2.2.4 και 2.2.9.2.Β.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο σημείο που αναφέρεται 
ότι «…Ειδικότερα, επί  ποινή αποκλεισμού, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν άδειας 
λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας εκδοθείσα από την Ελληνική 
Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), σύμφωνα με το Ν. 2518/97 (ΦΕΚ Α' 164/21.8.97) «Προϋποθέσεις λειτουργίας 
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του 
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..» σημειώνεται ότι εκ 
παραδρομής αναφέρθηκε η συγκεκριμένη Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας, και δεν απαιτείται κανένα σχετικό έγγραφο, ούτε ως αποδεικτικό ούτε ως 
κριτήριο επιλογής, όπως έχει ήδη απαντηθεί σε αντίστοιχη διευκρινιστική επιστολή της εταιρείας 
μας μέσω της επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ με κοινοποίηση προς όλους. 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2Η  
Στην παράγραφο 2.2.6 Β), πρέπει να διορθωθεί η ζητούμενη εμπειρία από το λανθασμένο εκ 
παραδρομής χρόνο 5 ετών στο ορθό -όπως άλλωστε αναφέρεται σε άλλα σημεία του τεύχους- χρόνο 
3 ετών. Κατόπιν, όπου αναφέρεται ότι «… ότι διαθέτει έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, κάτοχο πτυχίου 
ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία στην 
καθημερινή υποστήριξη λειτουργίας επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών σε 
κοινό. Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται να έχει συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα παροχής 
υπηρεσιών υποστήριξης καθημερινής λειτουργίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη…» αντικαθίσταται 
από «…ότι διαθέτει έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, κάτοχο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, 
με αποδεδειγμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία στην καθημερινή υποστήριξη λειτουργίας 
επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών σε κοινό. Για την απόδειξη της εμπειρίας 
απαιτείται να έχει συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης καθημερινής 
λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη…» 
 
Κατόπιν των ως άνω αναγκαίων διευκρινίσεων, αν και δεν αλλοιώνονται οι βασικές τεχνικές 
προδιαγραφές του Τεύχους, καθότι αποτελούν διευκρινίσεις επί λαθών εκ παραδρομής, εντούντοις 
για την πλήρη διαφάνεια και την επίτευξη ικανού ανταγωνισμού, αποφασίζεται η παράταση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά επτά (7) ημέρες, ήτοι η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12η Αυγούστου 2022 και ώρα 12.00 μ.μ. 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΑΕΜ Α.Ε. 
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