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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
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                                              
Email: g.konstas@attica.gr                                                                                                                                     

Θέμα: Παροχή διευκρίνισης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω 
των ορίων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αριθμός 
Διακήρυξης: 1/2022)

Οι οικονομικοί φορείς - επιπλέον των αποδεικτικών μέσων του άρθρου 2.2.9.2 της υπ’ 
αριθ. 1/2022 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC010490850) - πρέπει να μεριμνούν να 
διαθέτουν/αποκτούν εγκαίρως τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη αποδεικτικά μέσα περί 
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, τα οποία θα 
καλύπτουν και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν.4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν (μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 2.2.9.2.), εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι.

Ειδικότερα, τα αποδεικτικά μέσα που πρέπει να καλύπτουν και την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών είναι:

• αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε

• αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ

• βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων (μόνο στην περίπτωση που 
στην βεβαίωση ή στο πιστοποιητικό δεν αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής του 
οικονομικού φορέα)

• ειδική άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 
2518/1997 (ΦΕΚ Α’ 164), όπως ισχύει (μόνο στην περίπτωση που η σε ισχύ κατά τον 
χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ειδική άδεια λειτουργίας δεν 
καλύπτει και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς)

• ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για 
υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες (γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αστική ευθύνη 
εργοδότη) (μόνο στην περίπτωση που το σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν καλύπτει και την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς).
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Η ανωτέρω διευκρίνιση εντάσσεται στο κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού.

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας 
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

          ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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