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Αρ. Πρωτ. 920000/925-17 

Αθήνα,  15/06/2017 
 

 
 ΠΡΟΣ: Παραλήπτες της υπ’ πρωτ . 920000/896-17 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
 
Θέμα: Διευκρίνιση επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 4/2017 με σκοπό την ανάδειξη 

Αναδόχου για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των Κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  

 
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη διακήρυξη παρέχουμε τις ακόλουθες 
συμπληρωματικές πληροφορίες  – διευκρινίσεις:  

 
Σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», 
και το πρώτο πεδίο του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της διακήρυξης (που οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
υποχρεούνται να υποβάλλουν συμπληρωμένο με την τεχνική τους προσφορά): 
 

«Η φύλαξη θα πραγματοποιηθεί για το διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός της 
χρονικής περιόδου από 14 έως 19 Αυγούστου 2017, περίοδος κατά την οποία τα εν λόγω κτίρια θα 
παραμείνουν εκτός λειτουργίας. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου, να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης και να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση 
έως έξι μήνες. 

Αναλυτικά, σε κάθε ένα από τα δύο κτίρια (κτίριο στην οδό Ευελπίδων 29, και κτίριο στις οδούς 

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος) :  

1. Από την έναρξη της σύμβασης έως 14/8/2017, και από 21/8/2017  έως την λήξη της σύμβασης, 

καθημερινή (Δευτέρα έως Παρασκευή) απογευματινή βάρδια φύλαξης (ένα άτομο), επί οκταώρου 

βάσεως και συγκεκριμένα τις ώρες από 14:00 έως 22:00  

2. Από την έναρξη της σύμβασης έως 14/8/2017, και από 21/8/2017 έως την λήξη της σύμβασης, τα 

Σάββατα και τυχόν αργίες στο διάστημα αυτό (εκτός Κυριακής), πρωινή βάρδια φύλαξης (ένα άτομο) 

08:00 έως 16:00  

3. Από 31/7/2017 έως 4/8/2017 και από 7/8/2017 έως 11/8/2017 πενθήμερη καθημερινή πρωινή 

βάρδια φύλαξης (ένα άτομο), (εκτός Σαββατοκύριακου) επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα τις 

ώρες από 08:00 έως 16:00 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του μονομερούς δικαιώματος παράτασης της σύμβασης, το ως άνω 

πρόγραμμα θα προσαρμοσθεί αντιστοίχως για το χρονικό διάστημα της παράτασης.»  

[…] 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η φύλαξη θα πραγματοποιείται ως εξής: 

Για διάστημα ενός έτους, σε κάθε κτίριο:  

1. Από την έναρξη της σύμβασης έως 14/8/2017, και 
από 21/8/2017 έως την λήξη της σύμβασης, 
καθημερινή (Δευτέρα έως Παρασκευή) απογευματινή 
βάρδια φύλαξης (ένα άτομο), επί οκταώρου βάσεως 
και συγκεκριμένα τις ώρες από 14:00 έως 22:00  

2. Από την έναρξη της σύμβασης έως 14/8/2017, και 
από 21/8/2017  έως την λήξη της σύμβασης, τα 
Σάββατα και τυχόν αργίες στο διάστημα αυτό (εκτός 
Κυριακής), πρωινή βάρδια φύλαξης (ένα άτομο) 08:00 
έως 16:00  

3. Από 31/7/2017 έως 4/8/2017 και από 7/8/2017 
έως 11/8/2017 πενθήμερη καθημερινή πρωινή 
βάρδια φύλαξης (ένα άτομο), (εκτός 
Σαββατοκύριακου) επί οκταώρου βάσεως και 
συγκεκριμένα τις ώρες από 08:00 έως 16:00 

  

 

To ως άνω εδάφιο του Παραρτήματος Α’, καθώς και το πρώτο πεδίο του πίνακα συμμόρφωσης της 

διακήρυξης (που οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν συμπληρωμένο με την τεχνική 

τους προσφορά) επαναδιατυπώνονται εις το ορθόν ως εξής: 

 

«[…] Η φύλαξη θα πραγματοποιηθεί για το διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός 
της χρονικής περιόδου από 14 έως 19 Αυγούστου 2017, περίοδος κατά την οποία τα εν λόγω κτίρια θα 
παραμείνουν εκτός λειτουργίας. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου, να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης και να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση 
έως έξι μήνες. 

Αναλυτικά, σε κάθε ένα από τα δύο κτίρια (κτίριο στην οδό Ευελπίδων 29, και κτίριο στις οδούς 

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος) :  

1. Από την έναρξη της σύμβασης έως 14/8/2017, και από 21/8/2017  έως την λήξη της σύμβασης, 

καθημερινή (Δευτέρα έως Παρασκευή) απογευματινή βάρδια φύλαξης (ένα άτομο), επί οκταώρου 

βάσεως και συγκεκριμένα τις ώρες από 14:00 έως 22:00  

2. Από την έναρξη της σύμβασης έως 14/8/2017, και από 21/8/2017 έως την λήξη της σύμβασης, τα 

Σάββατα και τυχόν αργίες στο διάστημα αυτό (εκτός Κυριακής), πρωινή βάρδια φύλαξης (ένα άτομο) 

08:00 έως 16:00  

Κατ’ εξαίρεση, η φύλαξη για τα  δύο παραπάνω αναφερόμενα κτίρια και για τα κάτωθι χρονικά 

διαστήματα,  θα πραγματοποιείται ως εξής: 
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3. Από 31/7/2017 έως 4/8/2017 και από 7/8/2017 έως 11/8/2017 πενθήμερη καθημερινή πρωινή 

βάρδια φύλαξης (ένα άτομο), (εκτός Σαββατοκύριακου) επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα τις 

ώρες από 08:00 έως 16:00. 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του μονομερούς δικαιώματος παράτασης της σύμβασης, το ως άνω 

πρόγραμμα θα προσαρμοσθεί αντιστοίχως για το χρονικό διάστημα της παράτασης.»  

[…] 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η φύλαξη θα πραγματοποιείται ως εξής: 

Για διάστημα ενός έτους, σε κάθε κτίριο:  

1. Από την έναρξη της σύμβασης έως 14/8/2017, και 
από 21/8/2017 έως την λήξη της σύμβασης, 
καθημερινή (Δευτέρα έως Παρασκευή) απογευματινή 
βάρδια φύλαξης (ένα άτομο), επί οκταώρου βάσεως 
και συγκεκριμένα τις ώρες από 14:00 έως 22:00  

2. Από την έναρξη της σύμβασης έως 14/8/2017, και 
από 21/8/2017  έως την λήξη της σύμβασης, τα 
Σάββατα και τυχόν αργίες στο διάστημα αυτό (εκτός 
Κυριακής), πρωινή βάρδια φύλαξης (ένα άτομο) 08:00 
έως 16:00  

Κατ’ εξαίρεση, η φύλαξη για τα  δύο παραπάνω 

αναφερόμενα κτίρια και για τα κάτωθι χρονικά 

διαστήματα,  θα πραγματοποιείται ως εξής: 

 

3. Από 31/7/2017 έως 4/8/2017 και από 7/8/2017 
έως 11/8/2017 πενθήμερη καθημερινή πρωινή 
βάρδια φύλαξης (ένα άτομο), (εκτός 
Σαββατοκύριακου) επί οκταώρου βάσεως και 
συγκεκριμένα τις ώρες από 08:00 έως 16:00 

  

 

Τα παραπάνω στοιχεία αποσαφηνίζονται προκειμένου οι υποψήφιοι ανάδοχοι να συντάξουν τις 

προσφορές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. 

  

Επικοινωνία: κα. Ι. Γρίβα (210-8203703), κα Ε. Αθανασοπούλου (210-8203704) 

 

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 

για τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

 

 

Φραγκίσκος Γιαλιτάκης 
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