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ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΛΘΜΕΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Ε. 

Σατ. Δ/νζη : Ακηή Ανδρέα Γ. Παπανδρέοσ Ημερομηνία: 3/3/2017 

Λιμάνι Ραθήνας 

Σ.Κ.: 19009 

Σηλ.: 2294022840 / 2294023605 

Fax : 2294026076 

Αρ. πρωη.: 979 

 

e-mail : grammateia@rafinaport.gr 

ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ 

 

Προς: Κάζε Δλδηαθεξφκελν 

 

ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ 

Θέμα: Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ 

ζρεηηθά κε ην ζπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ κε ηίηιν: 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ ΣΩΝ ΤΠΑΘΘΡΘΩΝ ΚΑΘ 

ΣΕΓΑΜΕΝΩΝ ΥΩΡΩΝ ΥΕΡΑΘΑ ΖΩΝΗ ΛΘΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑ ΚΑΘ 

ΛΘΜΕΝΑ ΑΓΘΑ ΜΑΡΘΝΑ» ΔΘΚΑΘΟΔΟΘΑ ηης «Οργανιζμός Λιμένος 

Ραθήνας  Α.Ε.»  

τεηική: H Τπ΄ αξηζ. ΠΡ 1/2017 Γηαθήξπμε.  

 
Καηφπηλ αηηεκάησλ ρνξήγεζεο δηεπθξηλήζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή, ζαο γλσξίδνπκε εξσηήζεηο θαη 
απαληήζεηο επί απηψλ, σο αθνινχζσο: 
 
 
1. Ερώηηζη :  
ην αξ. 1.3 ηεο ελ ζέκαηη Γηαθήξπμεο αλαθέξεηαη όηη «Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη 
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) θαζαξηζηέο». Παξαθάησ δε, νξίδνληαη νη βάξδηεο θαηά ηηο νπνίεο 
ην σο άλσ πξνζσπηθό ζα θαιείηαη λα εξγαζηεί. Από ηε ζπλδπαζηηθή αλάγλσζε ησλ 
παξαπάλσ δεδνκέλσλ (ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ θαζαξηζηώλ θαζώο θαη ησλ βαξδηώλ 
θαηά ηηο νπνίεο θαινύληαη λα εξγαζηνύλ) δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα πόζνη 
εξγαδόκελνη πξέπεη λα απαζρνινύληαη ζε θάζε βάξδηα.  
 
Δλ όςεη ηνύηνπ παξαθαινύκε επηβεβαηώζαηε όηη ζε θάζε βάξδηα, ηνπιάρηζηνλ, ζα 
απαζρνιείηαη έλαο (1) θαζαξηζηήο. Δθόζνλ ην παξαπάλσ δελ ηζρύεη, παξαθαινύκε 
όπσο δηεπθξηλίζεηε ηνλ ειάρηζην αξηζκό θαζαξηζηώλ πνπ ζα πξέπεη λα 
απαζρνινύληαη αλά βάξδηα.  
 

Απάνηηζη :   
Λακβάλνληαο ππφςε ηα η.κ. ησλ ρψξσλ σο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 
Γηαθήξπμεο θαη απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ζα απαζρνινχληαη: Γηα ην Ληκάλη 
Ραθήλαο  ηνπιάρηζηνλ δχν (2) άηνκα ζηελ πξψηε βάξδηα θαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 
ζηελ δεχηεξε. Γηα ηνπο ρψξνπο Ληκέλα Αγ. Μαξίλαο ζα απαζρνινχληαη: 

mailto:grammateia@rafinaport.gr
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Σνπιάρηζηνλ έλα (1) άηνκν πξνζσπηθφ ζηελ πξψηε βάξδηα θαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 
ζηελ δεχηεξε βάξδηα.  
ε θάζε πεξίπησζε εάλ ζα είλαη ην ίδην άηνκν ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε βάξδηα 
ηνχην απνηειεί αληηθείκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ 
ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ. 
 
2. Ερώηηζη :  
Παξαθαινύκε όπσο καο νξίζεηε ηηο λόκηκεο ππέξ ηξίησλ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 
θξαηήζεηο ώζηε λα κπνξέζνπκε λα ζπληάμνπκε ηελ νηθνλνκηθή καο πξνζθνξά.  

 
  Απάνηηζη : 

ε θακία πεξίπησζε ν Ο.Λ.Ρ  Α.Δ. δελ είλαη αξκφδηνο λα νξίζεη ηηο ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο. Απηέο θαζνξίδνληαη απφ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηεο Γηαθήξπμε 
πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην ελ ιφγσ Γηαγσληζκφ είλαη ε δηεηή εκπεηξία, σο εθ 
ηνχηνπ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη 
απνηεινχλ ζηνηρεία ζχληαμεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ.     
 
3. Ερώηηζη : 
ηελ ππ΄ αξηζκ. ΠΡ1/2017 δηαθήξπμε, ζει. 6 ζην άξζξν 1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 
– ΣΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟ /ΜΔΑ – ΠΡΟΩΠΙΚΟ, παξ 1.2. 
Πξνζσπηθό «Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιειν 
πξνζσπηθό ζε εκπεηξία θαη αξηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαζαξηόηεηαο. 
ηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζε 
αξηζκό αλά ρώξν εξγαζίαο, εληαγκέλν ζε πξνγξάκκαηα θαη πίλαθεο».  
 
Παξαθαιώ όπσο καο δηεπθξηλίζεηε ηη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπκε.  
 

Απάνηηζη :  
 
ην άξζξν 1, παξ. 1.2. ζει.6 ηεο Γηαθήξπμεο αλαθέξεηαη κε απφιπηε ζαθήλεηα ηη 
αθξηβψο νθείιεηε λα θαηαζέζεηε.  
 
4. Ερώηηζη :  
ηελ ππ΄ αξηζκ. ΠΡ1/2017 δηαθήξπμε, ζει. 6 ζην άξζξν 1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 
– ΣΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟ /ΜΔΑ – ΠΡΟΩΠΙΚΟ, παξ 1.2. 
Πξνζσπηθό «Γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ, ε νπνία ζα γίλεηαη ζε 
θαζεκεξηλή βάζε θαη επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) θαζαξηζηέο, ώζηε ε 
θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ λα είλαη άξηζηε θαη ζπλερήο»  
 
Σν παξαπάλσ πξνζσπηθό ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ θαζαξηόηεηα κόλν ησλ 
ππαίζξησλ ρώξσλ ή γηα όινπο ηνπο ρώξνπο  (ππαίζξησλ θαη ζηεγαζκέλσλ 
ρώξσλ ηνπ Ληκέλνο Ραθήλαο θαη ππαίζξησλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρώξσλ ηνπ 
Ληκέλνο Αγίαο Μαξίλαο?) 
Επηπιένλ, ζα ζέιακε λα καο δηεπθξηλίζεηε πσο αθξηβώο ζα δνπιεύεη ην 
πξνζσπηθό θαη πην σξάξην εξγαζίαο ζα ηεξεί δηόηη δελ πξνθύπηεη από ηηο 
βάξδηεο ηηο νπνίεο παξαζέηεηαη ζηελ δηαθήξπμε. Σν σξάξην εξγαζίαο θαη ηηο 
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ώξεο απαζρόιεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, ζα πξέπεη λα ηηο γλσξίδνπκε ώζηε λα 
κπνξέζνπκε λα ζπληάμνπκε ηελ νηθνλνκηθή καο πξνζθνξά.  
 

 
Απάνηηζη :   

α) Γηα ηε θαζαξηφηεηα Ληκέλσλ Ραθήλαο θαη Αγ. Μαξίλα θαη γηα ηνπο ρψξνπο σο 
απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1, Α),Β),Γ),Γ),Δ) & Σ), ζει. 5 ηεο Γηαθήξπμεο.  
β) ην πψο αθξηβψο ζα δνπιεχεη ην πξνζσπηθφ απνηειεί αληηθείκελν ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ. 
γ) Οη βάξδηεο θαη ε ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ νξίδνληαη ζαθέζηαηα ζην άξζξν 1, ζει. 
7,8 & 9 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηνπο ππαίζξηνπο θαη ηνπαιέηεο ησλ Ληκέλσλ Ραθήλαο 
θαη Αγίαο Μαξίλαο. Η αλαγθαηφηεηα θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ είλαη θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Λ.Ρ  Α.Δ. 
 
5.   Ερώηηζη :  
 
ηελ ππ΄ αξηζκ. ΠΡ1/2017 Γηαθήξπμε, ζει. 19, ζην άξζξν 6 Πεξηερόκελν 
Πξνζθνξάο, παξ. 6.2. Πεξηερόκελν Φάθειν Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, πεξ. 3 
«αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζρεηηθώλ 
αδεηνδνηήζεσλ ησλ κέζσλ πνπ ζα δηαζέζεη (όπνπ απαηηείηαη) θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ.»  
 
Η εηαηξεία καο έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, σο εθ ηνύηνπ δελ 
εθδίδεηαη από Δεκνζία Αξρή άδεηα ιεηηνπξγίαο πέξαλ ηεο έλαξμεο εξγαζηώλ 
ηεο εηαηξείαο ζηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ. θαη ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην 
εθάζηνηε νηθείν Επηκειεηήξην. Πέξαλ απηώλ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζα πξέπεη 
λα ζαο θαηαζέζνπκε θαη θάηη πεξηζζόηεξν? 
 

Απάνηηζη : 
 
Οθείιεηε λα πξνζθνκίζεηε έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε έλαξμε εξγαζηψλ 
γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο απφ Γ.Ο.Τ., εθφζνλ δελ εθδίδεηαη απφ Γεκφζηα 
Αξρή Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρεη δηαθνπεί ε δξαζηεξηφηεηα ή ζε πεξίπησζε αδείαο ζα πξέπεη 
λα είλαη ζε ηζρχ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί έγγξαθν εγγξαθήο ηεο 
επηρείξεζεο ζην εθάζηνηε νηθείν Δπηκειεηήξην ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ζει. 
19, αξζξ. 6,παξ. 6.2, ππνπαξάγξαθν 3 ηεο Γηαθήξπμεο.  
 
 
6.   Ερώηηζη :  
ηελ ζει. 21, ζην άξζξν 6 Πεξηερόκελν Πξνζθνξάο, αλαθέξεηαη : «Δθόζνλ ν 
πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκό κε εθπξόζσπό ηνπ ζα πξνζθνκίζεη 
Παξαζηαηηθό Εθπξνζώπεζεο βεβαηνύκελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
εθπξνζσπνπκέλνπ από αξκόδηα δηθαζηηθή ε δηνηθεηηθή αξρή ε 
ζπκβνιαηνγξάθν». 
Δπηπιένλ ζηελ ζει. 19 αλαθέξεηαη : «νη δειώζεηο ππέρνπλ ζέζε Τπεύζπλεο 
Δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζεώξεζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη ηε δήισζε.» 
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Η εηαηξεία καο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη Παξαζηαηηθό Εθπξνζώπεζεο ζε 
έληππν ππεύζπλεο δήισζεο. Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη 
δεδνκέλνπ όηη από ηνλ Νόκν θαηαξγείηαη πιένλ ε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ 
ππνγξαθήο ησλ ππεύζπλσλ δειώζεσλ παξαθαινύκε όπσο καο 
δηεπθξηλίζεηε, εάλ ηα αλσηέξσ πεξί ζεώξεζεο ηνπ Παξαζηαηηθνύ 
Εθπξνζώπεζεο έρνπλ αλαγξαθεί εθ παξαδξνκήο. 
  

Απάνηηζη : 
 
Ιζρχεη φηη αλαθέξεηαη ξεηψο ζην άξζξν 6 ηεο Γηαθήξπμεο (ζει. 21) ήηνη, «Δθφζνλ ν 
πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπ ζα πξνζθνκίζεη 
Παξαζηαηηθφ Δθπξνζψπεζεο βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ε δηνηθεηηθή αξρή ε ζπκβνιαηνγξάθν».   

 
 

7.    Ερώηηζη : 
 
ηελ ζει. 21, ζην άξζξν 6 Πεξηερόκελν Πξνζθνξάο, αλαθέξεηαη : «Οη πξνζθνξέο 
ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θύιιν από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα, ή ζε 
πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ, από ηνλ λνκηθό εθπξόζσπν απηώλ.» 
 
Παξαθαιώ όπσο καο δηεπθξηλίζεηε αλ νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη θαη 
ππνγξακκέλεο θαη κνλνγξακκέλεο αλά θύιιν.  

 
Απάνηηζη : 

 
Ιζρχεη φηη αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 6.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Γηαθήξπμεο (ζει. 21). 
 
 
8.    Ερώηηζη :  
 
ηελ ππ΄ αξηζκ. ΠΡ1/2017 Γηαθήξπμε, ζει. 23, ζην άξζξν 6 Πεξηερόκελν Φαθέινπ 
Σερληθήο Πξνζθνξάο, αλαθέξεηαη : «Σν ύςνο ησλ πάζεο θύζεσο λόκηκσλ 
απνδνρώλ ησλ απαζρνινύκελσλ ζην έξγν εξγαδνκέλσλ. Σν ύςνο ησλ 
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζύκθσλα κε ηηο λόκηκεο απνδνρέο θαη Τπνινγηζκόο 
πνζνζηνύ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ, ησλ αλαιώζηκσλ, 
ηνπ εξγνιαβηθνύ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λόκηκσλ ππέξ ηξίησλ Δεκνζίνπ θαη 
ηξίησλ θξαηήζεσλ.». 
 
Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, 
αθνξνύλ ζηνηρεία νηθνλνκηθήο θύζεσο, σο εθ ηνύηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε κπζηηθόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ζα κπνξνύζακε 
λα ηα ππνβάιινπκε ζε ρσξηζηό θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο καο πξνζθνξάο? 
ηε δε ηερληθή πξνζθνξά ζα γίλεηαη κλεία όηη ηα σο άλσ ζηνηρεία 
πεξηιακβάλνληαη ζε ρσξηζηό θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο.  
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 Απάνηηζη : 
 
Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξέο 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 6.3. (ζει. 22, 23) ηεο Γηαθήξπμεο. 
Οκνίσο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 6.4 (ζει. 23, 24) ηεο δηαθήξπμεο.  
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φηη ε ηήξεζε ησλ σο άλσ νξηδνκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθή 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  
 

 
9. Ερώηηζη :  
ηελ ππ΄ αξηζκ. ΠΡ1/2017 Γηαθήξπμε, ζει. 23, ζην άξζξν 6 Πεξηερόκελν 
Πξνζθνξάο, παξ. 6.3. Πεξηερόκελν Φαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο, αλαθέξεηαη : 
«Πηζηνπνηήζεηο Οηθνλνκηθνύ Φνξέα θαζώο θαη Μέζσλ – Τιηθώλ – 
Εμνπιηζκνύ ηνπ». 
 
Παξαθαιώ όπσο καο δηεπθξηλίζεηε ηη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπκε. 
 
 Απάνηηζη :  

 
χκθσλα κε ην αξζξ. 6 ηεο Γηαθήξπμεο νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ζα θαηαζέζνπλ ISO 
ηεο εηαηξείαο ζρεηηθφ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ηνπ ελ ιφγσ 
Γηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθέο εγθξίζεηο, βεβαηψζεηο, πηζηνπνηήζεηο γηα ηα πξντφληα 
θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ απφ αξκφδηνπο θνξείο  (άξζξν 
9, παξ.6.3 ζει. 23).  
 
 
10.     Ερώηηζη : 
 
ηελ ππ΄ αξηζκ. ΠΡ1/2017 Γηαθήξπμε, ζει. 30, ζην άξζξν 9 ΔΛΔΓΥΟΙ – 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΟΤ – ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΣΡΟΠΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗ, παξ. 9.6. αλαθέξεηαη : «Καηά ηε πξώηε θαηάζεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη θαη ηηο αληίζηνηρεο Αηνκηθέο 
πκβάζεηο Εξγαζίαο (Π.Δ. 156/94) ησλ εξγαδνκέλσλ, ζεσξεκέλα από ηηο 
αξκόδηεο αξρέο.»  
 
Με απόθαζε πνπ ππέγξαςε ν ππνπξγόο Εξγαζίαο, από 1/3/2013 έρεη γίλεη 
ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ εληύπσλ αξκνδηόηεηαο ΕΠΕ θαη 
ΟΑΕΔ, ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα «ΕΡΓΑΝΗ», από εξγνδόηεο πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα εξγνδνηώλ ηνπ ΙΚΑ – ΕΣΑΜ.  
ηελ ίδηα ππνπξγηθή απόθαζε 5072/6/25-2-13 αξζ. 3 παξ. δ) αλαθέξεηαη όηη 
«..κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθή ππνβνιήο ηνπ εληύπνπ ζην ζύζηεκα 
εθηππώλεηαη αληίγξαθν απηνύ ζην νπνίν απνδίδεηαη θαη απνηππώλεηαη αξ. 
πξση. Καη εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη απνηειεί γηα ηνλ εξγνδόηε 
απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη λνκίκσο..,» 
Επίζεο, από 1/3/2013 έρεη ζηακαηήζεη πιένλ ε πξνζέιεπζε ζηα αξκόδηα 
ηκήκαηα Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο γηα ηελ ζεώξεζε ησλ πηλάθσλ 
απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ. 
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Παξαθαινύκε, όπσο καο δηεπθξηλίζεηε ηη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπκε γηα ηελ 
θάιπςε ηεο αλσηέξσ απαίηεζεο ηεο δηαθήξπμεο.  
  
  

Απάνηηζη :  
 
Σν εξψηεκα απηφ αθνξά κεηαγελέζηεξν ζηάδην, «ΔΛΔΓΥΟΙ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΟΤ - 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ», ήηνη εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν.  
ε θάζε πεξίπησζε ζην άξζξ. 9, παξ. 9.6 ηεο Γηαθήξπμεο «ΔΛΔΓΥΟΙ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΔΡΓΟΤ- ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ» αλαθέξεηαη 
ξεηά φηη :  «Καηά ηε πξψηε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ν Αλάδνρνο ζα 
πξνζθνκίζεη θαη ηηο αληίζηνηρεο Αηνκηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (Π.Γ. 156/94) ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ζεσξεκέλα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. ηην περίπηωζη, όποσ ηο 
καθεζηώς ηων ζσλλογικών ζσμβάζεων εργαζίας έτει μεηαβληθεί, θα πρέπει 
να επιζσναθθούν ηα ιζοδύναμα έγγραθα».   
Σα εθηππσκέλα απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ 
αξκνδίσλ θνξέσλ θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
 
11.   Ερώηηζη :  
 
ηελ ππ΄ αξηζ. ΠΡ1/2017 Γηαθήξπμε, ζει. 39, ζην άξζξν 13 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, παξ. 
13.19 «Ο Αλάδνρνο ζα νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηε κεζνδνινγία πνπ ζα 
αλαθέξεη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ε νπνία 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ Οκάδα Έξγνπ πνπ αλαιπηηθά ζα αλαθέξεη ζε 
απηήλ.  
 
Όηαλ αλαθέξεζηε ζηελ Οκάδα Έξγνπ, ελλνείηε ηνλ αξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα 
δειώζνπκε όηη ζα απαζρνιήζνπκε γηα ηελ απξόζθνπηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ε ζα 
πξέπεη λα δειώζνπκε θαη θάπνην επηπιένλ ζηνηρείν?  
 
 
 Απάνηηζη :  
 
Καη απηφ ην άξζξν αλαθέξεηαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ήηνη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζπκβάζεσο. Ιζρχεη φηη νξίδεηαη ξεηψο ζην άξζξν 13, παξ. 13.19 ηεο Γηαθήξπμεο.  

 
 
 
 

Με εκηίμηζη, 
Η ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ 

 

 


