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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
                                                                                              Άγ. Ι. Ρέντης: 16/01/2023 
                                                                                              Αρ.Πρωτ.:       2578 
 

               ΠΡΟΣ: - εταιρεία OCEANIC SECURITY ΑΕ 
    - Κάθε ενδιαφερόμενο         

Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με το Δ14/2022 Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών 
φύλαξης για το ΚΥ Κερατσινίου και το 1ο ΚΥ Σαλαμίνας αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς 
και Αιγαίου 
Σχετ.   1. Η με αριθμ. πρωτ. 78993/30-12-2022 Διακήρυξη του ΔΘΝ14/2022 Διαγωνισμού. 
            2. Το με αριθμ. πρωτ. 2564/16-01-2022 έγγραφο της εταιρείας OCEANIC SECURITY ΑΕ. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Στις σελίδες 18 και 19 της Δ14/2022 Διακήρυξης στο άρθρο 2.2.5 Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια στην παράγραφο (α), το ελάχιστο όριο της πιστοληπτικής 
ικανότητας που πρέπει να πληρείται από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ίσο με το μέσο του ετήσιου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, 
πάντως να καλύπτει το προϋπολογιζόμενο ποσό χωρίς Φ.Π.Α. για όλα τα είδη για τα οποία 
υποβάλλεται η προσφορά, δηλαδή το ελάχιστο όριο είναι το μέσο του ετήσιου κύκλου 
εργασιών της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση που το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο από το 
προϋπολογιζόμενο ποσό, τότε η πιστοληπτική ικανότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με 
το προϋπολογιζόμενο ποσό. 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Σχετικά με τη σελίδα 32 της Δ14/2022 Διακήρυξης στο άρθρο 2.4.4 Περιεχόμενα 
Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών, στην περίπτωση που δεν υπάρχει καταχώρηση των υπηρεσιών φύλαξης στο 
Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, πρέπει να υποβληθεί από τους οικονομικούς φορείς 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχουν οι υπηρεσίες φύλαξης καταχωρημένες στο 
Παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, επί ποινή 
απόρριψης. 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Όσον αφορά στις σελίδες 52-57 της Δ14/2022 Διακήρυξης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, το Φύλλο Συμμόρφωσης που θα κατατεθεί για το  
ΤΜΗΜΑ ΙΙ – 1ο ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ θα διαμορφωθεί ανάλογα με το ζητούμενο ωράριο διότι η 
φύλαξη στο τμήμα αυτό αφορά σε δύο βάρδιες, απογευματινή και νυχτερινή και όχι σε 
24ωρη φύλαξη. 
 
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αριθμ. πρωτ. 78993/30-12-2022 Δ14/2022 
Διακήρυξης. 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ 
 
Εσωτερική Κοινοποίηση 
Γραφείο Διοικητή κ. Ροϊλού 
Γραφείο Υποδιοικητή κ. Αλεβίζου 
Γραφείο Υποδιοικήτριας κ. Δίπλα 
ΔΟΟΥ 
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