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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας   

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Γραμματεία 

 

                                                                                  Αθήνα, 25/2/2020 
                                                                              Αρ. πρωτ.   751 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 586/14.02.2020 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών στο Θησείο και στην Πεντέλη για ένα (1) έτος 

 
CPV:79713000-5 

 
Σε συνέχεια ερωτημάτων για τον ανωτέρω διαγωνισμό, διευκρινίζονται τα εξής: 
 

1) Στο Παράρτημα ΙV-Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς στον Πίνακα Συμμόρφωσης 
Απαιτήσεων για το Τμήμα Α και Τμήμα Β, η απαίτηση για το Α.18  και Β.18, εκ 
παραδρομής έχει αναγραφεί ως «με πολιτική περιβολή» και νοείται ως εξής: «Το 
προσωπικό φύλαξης θα είναι άοπλο, ένστολο με εμφανή τα διακριτικά της εταιρείας και 
ταμπελάκι που θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους», όπως ορθώς αναφέρεται σε 
άλλο σημείο της Διακήρυξης και δη στο «Παράρτημα Ι-Αναλυτική Περιγραφή του 
Φυσικού Αντικειμένου της σύμβασης», στο εδάφιο «Μεθοδολογία Υλοποίησης» 

2) Σύμφωνα με σχετικό όρο της παραγράφου 2.2.9.2 στοιχείο Β3 της Διακήρυξης : «Εάν ο 
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.»  
Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι, δεδομένου ότι υπάρχει βάσιμος λόγος για τον οποίο ο 
οικονομικός φορέας δεν είναι σε θέση να προσκομίσει δημοσιευμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων του 2019, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο, όπως ενδεικτικά εν προκειμένω με 
προσκόμιση ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2019, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση 
του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου 
εργασιών για τη χρήση του 2019. 

3) Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, οι οποίες φέρουν ψηφιακή υπογραφή δεν απαιτείται να 
θεωρηθούν για το γνήσιο της υπογραφής. 

4) Στην παρ. 2.2.6. «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», διευκρινίζεται ότι το τεχνικό 
προσωπικό (φύλακες), το οποίο θα απασχοληθεί στο δημοπρατούμενο έργο φύλαξης, 
θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής 
Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. 
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5) Στη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στη καρτέλα ΓΡΑΜΜΕΣ, θα αναγράφεται η τιμή σε ευρώ, 
ετησίως  και ανά τμήμα 

6) Στο Παράρτημα ΙΙΙ –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, στο πεδίο 1. Α. Μικτές 
αποδοχές απασχολουμένου προσωπικού καθημερινές με πλήρη απασχόληση, εννοείται 
απασχόληση από Δευτέρα έως και Σάββατο. 

7) Στο Παράρτημα ΙΙΙ –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, στη περιγραφή του πεδίου 2. 
Α. Κόστος επιδόματος αδείας και δώρων Πάσχα, προστίθεται και το Δώρο 
Χριστουγέννων 

8) Στο Παράρτημα ΙΙΙ –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σε ότι αφορά το «Α. Κόστος 
αντικαταστατών εργαζομένων σε κανονική άδεια Β. Εισφορές ΕΦΚΑ του εργοδότη» θα 
πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο 4 στο επικαιροποιημένο υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς. 

9) Στο Παράρτημα ΙΙΙ –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς στον Πίνακα «Γ. Αναλυτικό 
ημερολόγιο παρουσίας –χρέωσης ανά βάρδια» θα πρέπει να συμπληρώνεται και η 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος οκτώ τοις εκατό (8%) για υπηρεσίες επί του 
καθαρού ποσού (Άρθρο 64 παρ.2 του Ν.4172/2013 όπως ισχύει), σύμφωνα με το 
επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 

 

Το παρόν έγγραφο διευκρινήσεων και το επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr/), 
στο Διαγωνισμό με νέο συστημικό αύξοντα αριθμό 80305,1 και στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Ε.Α.Α. στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.noa.gr.  Οι λοιποί όροι συμμετοχής του 
διαγωνισμού οι οποίοι ορίζονται στην αναλυτική Προκήρυξη, παραμένουν ως έχουν. 

 

 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ  

και Πρόεδρος του ΔΣ 

  

  

  

  

Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 
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