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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του κεντρικού ταµείου και των αυτόµατων 

µηχανών πληρωµών του υπόγειου χώρου στάθµευσης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. «Κεραµεικός» 

(PRC-17-011 / 07.02.17) 
 
Οι ακόλουθες διευκρινήσεις εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 της Πρόσκλησης 
Υποβολής Σφραγισµένων Προσφορών και περιλαµβάνουν απαντήσεις στα ερωτήµατα που 
υποβλήθηκαν. 
 

•••• ΕΡΩΤΗΜΑ 1
ο
 

Επί του υπ' αριθµ. 4α) Πιστοποιητικού:  
Καθότι η απόφαση αναγνώρισης µίας εταιρείας ως Οργανισµός Ασφαλείας (Α.Ο.Α.) εκδίδεται από 
τον Υπουργό Ναυτιλίας και αφορά αποκλειστικά στην εκπόνηση αξιολογήσεων ασφαλείας λιµένων 
και λιµενικών εγκαταστάσεων καθώς και σχέδια ασφάλειας λιµένων για την προστασία αυτών από 
έκνοµες ενέργειες, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι εκ παραδροµής ζητείται το ως άνω πιστοποιητικό, 
το οποίο ουδεµία σχέση έχει µε το δηµοπρατούµενο έργο και αντ' αυτού πρέπει να προσκοµιστεί η 
ισχύουσα Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας της εταιρείας 
του ν. 2518/1997 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Το πιστοποιητικό αναγνωρισµένου οργανισµού ασφαλείας (Α.Ο.Α.) που αναφέρεται στο άρθρο 4.α 
της Πρόσκλησης (PRC-17-011 / 07.02.17) ζητείται εκ παραδροµής. Αντί αυτού οι συµµετέχοντες 
οφείλουν να προσκοµίσουν ισχύουσα Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας της εταιρείας τους βάσει του Ν. 2518/1997 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

•••• ΕΡΩΤΗΜΑ 2
ο 

Επί του υπ' αριθµ. 4β) Πιστοποιητικού:  
Παρακαλώ να επιβεβαιωθεί ότι η εν λόγω πιστοποίηση κατάλληλης και επαρκούς εκπαίδευσης 
του προσωπικού δύναται να δηλωθεί δια υπεύθυνης δηλώσεως. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Αντί της πιστοποίησης του άρθρου 4.β της Πρόκλησης (PRC-17-011 / 07.02.17) οι συµµετέχοντες 
οφείλουν να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι το προσωπικό τους που θα απασχολήσουν για 
την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών της Πρόσκλησης (PRC-17-011 / 07.02.17) έχει λάβει την 
κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση προς εκπλήρωση αυτών των υπηρεσιών που πιστοποιείται 
αρµοδίως. 

 
 
 
  


