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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

     Αθήνα, 13/12/2018 
    Αρ.πρωτ.: 24923 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων – διόρθωση σφάλματος για το διαγωνισμό με αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ: 67093 και 

67093,1 ο οποίος αφορά την 23302/23.11.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004061706 2018-11-23, ΑΔΑ: 

ΩΕΖΠ465ΧΘΕ-Δ97) διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου». 

 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της ως άνω διακήρυξης, η 
Υπηρεσία Ασύλου παρέχει τις κάτωθι διευκρινίσεις: 
 
Α) Σχετ.: Το 24929/13.12.2018 αίτημα για παροχή διευκρινίσεων με αριθμό αναφοράς/ημερομηνία/ώρα 

αποστολής στο ΕΣΗΔΗΣ 1590968/12.12.2018/15:32:59. 

 
Ερώτημα:  Στην σελίδα 51 της διακήρυξης, παράγραφος Α.3.2.2 «Διάρκεια σύμβασης – Χρόνοι 
παράδοσης» αναφέρεται «Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παροχής των υπηρεσιών παρουσιάζεται στον 
κάτωθι πίνακα και αφορά οκτάωρη (πλήρη) απασχόληση των εργαζομένων». Σε αντίθεση με τα 
προαναφερθέντα, στον πίνακα με το χρονοδιάγραμμα διαπιστώνουμε ότι στην φύλαξη του 
Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Πειραιά υπάρχει το ωράριο φύλαξης 09:00-15:00 το οποίο αφορά 
εξάωρη απασχόληση. Το συγκεκριμένο ωράριο είναι το μοναδικό το οποίο δεν αφορά οκτάωρη 
απασχόληση. 
Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε εάν το ανωτέρω αναφερόμενο ωράριο φύλαξης στο ΠΓΑ Πειραιά είναι 
ορθό ή εάν καταγράφηκε εκ παραδρομής κατ’ αυτόν τον τρόπο. Στην δεύτερη περίπτωση παρακαλείσθε 
να προσδιορίσετε το ορθό ωράριο φύλαξης. 
 
Απάντηση:  Στη σελίδα 52 της διακήρυξης, παράγραφος Α.3.2.2 «Διάρκεια σύμβασης – Χρόνοι 
παράδοσης», και αναλυτικότερα στον πίνακα χρονοδιαγράμματος που αφορά στην φύλαξη του 
Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Πειραιά, εκ παραδρομής έχει αναγραφεί ωράριο φύλαξης 09:00-15:00 
για 1 άτομο αντί του ορθού 07:00-15:00. Συνεπώς το ορθό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης για το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πειραιά έχει ως κάτωθι: 
 

Τμήμα 
Υπηρεσιακή 

μονάδα 
Ωράριο 

Αριθμός 
απασχολούμενων 

ατόμων 

Γ ΠΓΑ Πειραιά 
06:30-14:30 1 

07:00-15:00 2 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΝΓ2465ΧΘΕ-1Ν4



Β) Στη σελίδα 25 της διακήρυξης που αφορά την παράγραφο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», περίπτωση 
Β.3.,παρ. (δ),  το έντυπο Ε5 που αναγράφεται στην τρίτη γραμμή αντικαθίσταται με το ενιαίο έντυπο Ν 
του άρθρου 45 του ν.4172/2013.  
 
   

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

  ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
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