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ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 
 

ΘΕΜΑ:  “Διευκρινήσεις κατόπιν ερωτημάτων ενδιαφερόμενης εταιρείας ” 
 
Σχετ : αριθμ. πρωτ. 6763/20-9-2018 Διακήρυξη Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Λήψης 
Υπηρεσιών Ασφάλειας / Φύλαξης  των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας  της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. στο 
πλαίσιο εφαρμογής του κώδικα ISPS» 

 
Σε συνέχεια αιτήματος για  παροχή διευκρινήσεων σας παραθέτουμε αναλυτικά τις κάτωθι: 
 

 Αρθρο 8 Διακήρυξης :Εφαρμοστέα νομοθεσία, 
 
Δεν απαιτείται η κατάθεση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),επειδή η 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης είναι κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται 
ενημερωμένη  υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 79, παρ.2, του 
Ν.4412/2016.   
 

 Αρθρο 21 : Αμοιβή αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής 

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
παρούσα κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις : 

Α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6%  στην επ’ 
αυτού εισφορά  
 
Β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6%  στην επ’ 
αυτού εισφορά  
 
 
 



 
 

 Αρθρο 3, εδάφιο 3.2 : Απαιτούμενο προσωπικό και παροχές Αναδόχου  

Η εμπειρία των κυνοτεχνικών ομάδων θα πρέπει ν’αποδεικνύεται με την  κατάθεση 
υπογεγραμμένων εκτελεσθέντων συμβάσεων και επιπλέον με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από 
τους φορείς στους οποίους έχουν απασχοληθεί οι συγκεκριμένες κυνοτεχνικές ομάδες.   

 
 
 
 

 
Ο Πρόεδρος & 

Διευθύνων  Σύμβουλος 
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