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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

& ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                   

 

Ταχ. Διεύθυνση: Κατεχάκη  56                                           

Ταχ. Κώδικας : 11525, Αθήνα                                          

Πληροφορίες : Ι. Κώνστας                                           

Τηλέφωνο: 2132035689                                               

Fax: 2132035657                                                         

Email: g.konstas@attica.gr                                                                                                                                      

 

Θέμα:  «Παροχή διευκρινίσεων για την υπ’ αριθμ. 02/2019 Διακήρυξη ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και 

ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής» 

 

Σχετ:  Το από 21-6-2019 υποβληθέν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ έγγραφο για την παροχή 

διευκρινίσεων της εταιρείας "HARRIS SECURITY" σχετικά με την Διακήρυξη 02/2019 της 

Α.Δ.Α. 

           

Με το ανωτέρω σχετικό ζητούνται οι εξής διευκρινίσεις (παρατίθενται αυτούσια τα 

ερωτήματα): 

 

Α) «Στην παράγραφο 1.1.4.2 ‘Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια’ η διακήρυξη 

απαιτεί εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για κάλυψη αστικής ευθύνης και 

επαγγελματικών κινδύνων το οποίο διαθέτουμε. Επίσης η διακήρυξη προβλέπει κατά την 

υπογραφή της σύμβασης να προσκομισθεί ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης στο οποίο θα 

φαίνεται συνασφαλιζόμενη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής χωρίς όμως να 

προβλέπονται από την διακήρυξη τα ποσά των καλύψεων ώστε να μπορέσουμε να 

κοστολογήσουμε το παραπάνω συμβόλαιο στην οικονομική μας προσφορά. Καλύπτεται η 

απαίτηση του διαγωνισμού από ένα ήδη ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το σύνολο 

των πελατών μας χωρίς να φαίνεται συνασφαλιζόμενη η Αναθέτουσα Αρχή όπως γίνεται 

στην πλειονότητα των διαγωνιστικών διαδικασιών; Διαφορετικά, εάν απαιτείται ένα 

συμβόλαιο με την Αναθέτουσα Αρχή ως συνασφαλιζόμενη είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί 

από μέρους σας το ποσό των καλύψεων για να προχωρήσουμε στην έκδοση αυτού.    

 

Β) Στο Παράρτημα V της Διακήρυξης «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» στο Κεφάλαιο 2 

«Στοιχεία εργαζομένων βάσει των οποίων υπολογίστηκε το εργατικό κόστος», εικάζουμε 

πως απαιτεί να αναφέρουμε το ονοματεπώνυμο των ατόμων με τουλάχιστον τριετή 

προϋπηρεσία που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Είναι σωστή η κατανόησή μας για το πώς 

πρέπει να συμπληρωθεί το ανωτέρω αναφερόμενο σημείο του Παραρτήματος V, εάν ναι 

γιατί αναφέρεται στο άρθρο 7 του Παραρτήματος Ι ότι ο οικονομικός φορέας εφόσον 

ανακηρυχθεί ανάδοχος θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα στοιχεία του 

προσωπικού που θα απασχολήσει; 
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Κατόπιν τούτων διευκρινίζονται τα εξής: 

 

Α) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής 

ευθύνης σε ισχύ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1.1.4.2 και 1.1.6.2 (ενότητα 

Β.2 σημείο Δ) της Διακήρυξης 02/2019, το οποίο υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο 

κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.2. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ, στο οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα αναφέρεται ως 

«συνασφαλιζόμενος» και θα καλύπτεται και η εκ του νόμου ευθύνη του αναδόχου, την 

οποία έχει με την ιδιότητα του εργοδότη και περιλαμβάνει την από τα άρθρα 657, 658 και 

932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη υποχρέωση του ασφαλισμένου έναντι του 

προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο στον Ε.Φ.Κ.Α. και απασχολείται στις 

περιγραφόμενες στη σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα 

προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Διευκρινίζεται ότι στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα υποβληθεί από τον οικονομικό 

φορέα κατά την φάση των δικαιολογητικών κατακύρωσης δεν αναφέρεται η Αναθέτουσα 

Αρχή ως συνασφαλιζόμενη. Αυτή αναφέρεται ως συνασφαλιζόμενη στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο (πρόσθετη πράξη) που θα προσκομίσει ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

Β) Στον πίνακα «Στοιχεία εργαζομένων βάσει των οποίων υπολογίστηκε το εργατικό 

κόστος» του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς, δεν αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα 

των ατόμων που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά μόνο ο αύξων αριθμός τους.  

Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία θα γνωστοποιηθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εφόσον ο 

οικονομικός φορέας καταστεί ανάδοχος και αφού υπογραφεί η σύμβαση. 

Επίσης στη Διακήρυξη δεν προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 

τριετή προϋπηρεσία ως προϋπόθεση για την απασχόλησή τους. 

 

 

 

  

 

 

 

Με εντολή Συντονιστή                               

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Οικονομικού 

   

Ευτυχία Ευαγγέλου  
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