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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

 
Γραμματεία 

 

                                                                                  Αθήνα, 3/05/2019 
                                                                              Αρ. πρωτ. 1526 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 1458/22.04.2019  

για παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών στο Θησείο 

 
CPV:79713000-5 

 
Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν: 
 
1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  
2. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις»,  

3. του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 

5. το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», 

6. το Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α΄ 164/21.08.1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών 
Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού 
αυτών και άλλες διατάξεις», 

7. την υπ’ αριθ. 1016/109/121−θ/2009 Κ.Υ.Α. «Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος ιδιωτικών 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και των εργαζομένων σε αυτές για παράβαση 
του ν. 2518/1997 (Α΄− 164)» (ΦΕΚ Β’ 1467/20.07.2009), 

8. την υπ’ αρ. 1016/109/169-ιδ΄ (ΦΕΚ Β΄ 2775/16.10.2014) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθ. 1016/109/169-γ από 14-10-2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του είδους των ιατρικών εξετάσεων, του 
περιεχομένου, της διάρκειας και του κόστους της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, 
καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίησης της ικανότητας του προσωπικού 
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των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) για οπλοφορία και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», 

9. Το υπ’ αριθ. 1050/ 19.02.1019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΖ0ΑΟΞΤΒ-ΣΡ0) ΜΕ Θέμα: 
«Διευκρινήσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του 
κατώτατου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης», 

10. Την υπ’ αριθ. 513/2013 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
 
Παρέχονται διευκρινήσεις και παρατείνονται οι προθεσμίες του υπ΄ αριθ. 1458/22.04.2019 
Συνοπτικού Διαγωνισμού, ως εξής: 
 

1. Η διάρκεια της σύμβασης είναι από 1/6/2019 έως 20/11/2019.  

2. Όσον αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 68 
του ν. 3863/2010 περί της συμμόρφωσης των εργολαβικών εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης προς τις απαιτήσεις της εργατικής και της κοινωνικοασφαλιστικής 
νομοθεσίας, διευκρινίζεται ότι η αναφορά στον όρο 10 της Προκήρυξης και ειδικότερα 
στο σημείο α) (Περιεχόμενο δικαιολογητικών συμμετοχής) σε πίνακα με τα στοιχεία 
που απαιτούνται κατά την ανωτέρω διάταξη, έχει την έννοια της απλής αναφοράς, 
σε πίνακα, του είδους των προσκομιζόμενων στοιχείων ή παρεχόμενων πληροφοριών 
και όχι της αναλυτικής παράθεσης του περιεχομένου των εν λόγω στοιχείων 
ή πληροφοριών. 

 Η αναλυτική παράθεση ή τεκμηρίωση των απαιτούμενων, από το συμμετέχοντα 
εργολάβο, στοιχείων ή πληροφοριών κατά το ανωτέρω άρθρο 68, θα πρέπει 
να περιληφθεί σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος υποβάλλεται με την 
Οικονομική Προσφορά. 

3. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις εφαρμογής των λόγων αποκλεισμού που προβλέπονται 
από το άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, διευκρινίζεται ότι, όπως άλλωστε ισχύει και 
για όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις στις οποίες γίνεται αναφορά στην Προκήρυξη, 
εφαρμόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν (ρητά μάλιστα τούτο ορίζεται στο Προοίμιο της 
Προκήρυξης για το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που παρατίθεται εκεί, μεταξύ 
των οποίων και ο ν. 4412/2016). Ως εκ τούτου: 

 Κατά το χρόνο δημοσίευσης της Προκήρυξης εφαρμόζεται η ρύθμιση της παρ. 1 
του ανωτέρω άρθρου 73, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 παρ. 6 
του ν. 4497/2017, με το οποίο, ειδικότερα, αντικαταστάθηκε η λέξη 
"τελεσίδικη" από τη λέξη "αμετάκλητη" όσον αφορά την καταδίκη για τα 
αδικήματα που αναφέρονται εν συνεχεία της παρ. 1 του άρθρου 73. 

 Όσον αφορά τα πεδία του επισυναπτόμενου, ως Παράρτημα Β της Προκήρυξης, 
ΤΕΥΔ στα οποία έχει παραμείνει η αναφορά σε «τελεσίδικη» απόφαση, 
διευκρινίζεται ότι κάθε τέτοια αναφορά νοείται, στο πλαίσιο της παρούσας 
Προκήρυξης, ότι γίνεται σε «αμετάκλητη» απόφαση. Η διευκρίνηση αυτή είναι 
αυτονόητη, δεδομένου ότι η Διοίκηση, και ως τέτοια νοείται και η Αναθέτουσα 
Αρχή της παρούσας Προκήρυξης, η οποία είναι υποχρεωμένη να ενεργεί στο 
πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα την 
αρχή της νομιμότητας, εξ ιδίων προβαίνει στην αναπροσαρμογή κάθε ένδειξης 
ενός επίσημου εντύπου, στην περίπτωση που η ένδειξη αυτή διαφοροποιείται, 
λόγω επέλευσης μεταγενέστερης νομοθετικής τροποποίησης, από το ισχύον 

δίκαιο. Η τελευταία αυτή παρατήρηση ισχύει και εφαρμόζεται και για κάθε άλλη 

περίπτωση αυτοδίκαιης αναπροσαρμογής των ενδείξεων του ΤΕΥΔ προς το 
ισχύον δίκαιο, για το λόγο εξάλλου της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης όλων των 
συμμετεχόντων σε διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης. 

4. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, 
που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, την 14/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.30 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Αθήνα 
(Λόφος Νυμφών, Θησείο Τ.Κ. 11810) με προαιρετική παρουσία των προσφερόντων ή 
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 
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5. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, με ευθύνη τους, είτε 
καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους είτε 
αποστέλλοντάς την στο ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ), Γραμματεία-
Πρωτόκολλο, στη διεύθυνση: Λόφος Νυμφών Θησείο, Αθήνα, ΤΚ 118-10, 
όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής που είναι η Παρασκευή 10/05/2019 και 
ώρα 14:00 μ.μ.    

 
6. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το χώρο και τα κτήρια 

και τις λοιπές εγκαταστάσεις προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους, κατόπιν 
συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. Η επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 
και την Τετάρτη 8/5/2019. Για να προγραμματιστεί συνάντηση, οι ενδιαφερόμενοι 
συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ανθή Μπίρη, τηλ. 2103490060, e-
mail:  abiri@noa.gr   
 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας από την κ. Ανθή Μπίρη μέχρι και την 
Τετάρτη 08/05/2019, τηλ. 210- 3490060, e-mail: abiri@noa.gr 

 

Οι λοιποί όροι συμμετοχής του διαγωνισμού οι οποίοι ορίζονται στην αναλυτική Προκήρυξη, η 
οποία διατίθεται και από την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Α.Α. στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
http://www.noa.gr., παραμένουν ως έχουν. 

 

 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ  

και Πρόεδρος του ΔΣ 

  

  

  

  

Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 
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