
 
 

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων 
 
 

Αναφορικά με ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 
155602 «Ανάθεση Υπηρεσιών Λειτουργίας Χώρου Ελεγχόμενης Στάθμευσης Κεντρικού 
Προβλήτα Λιμένα Βόλου», σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Ερώτημα 1ο 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.5 

«Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» και 2.2.6 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης», θα πρέπει να πληρούνται ξεχωριστά από κάθε μέλος της ένωσης 
ή αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης; 

Απάντηση 
Σε ό,τι αφορά στην παρ. 2.2.5, όπως αναφέρεται στην παρ. 2.2.7.1 «…οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή 
άλλων φορέων». 

Αντίθετα οι απαιτήσεις της παρ. 2.2.6 πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
Ερώτημα 2ο 
Σχετικά με την οικονομική προσφορά, θα πρέπει να καταθέσουμε έντυπο οικονομικής 

προσφοράς ή αρκεί η συμπλήρωση της τιμής στο ΕΣΗΔΗΣ και η υποβολή της εκτύπωσης της 
οικονομικής προσφοράς συστήματος; 

Απάντηση 
Τα περιεχόμενα του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» προσδιορίζονται στην παρ. 2.4.4. 

Αναφορικά με το υποβαλλόμενο ερώτημα, αρκεί η συμπλήρωση τιμής στον ιστότοπο του 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
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Ερώτημα 3ο 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατά την διάρκεια εκτέλεσης αυτής, σε περίπτωση 

απρόβλεπτης αλλαγής της νομοθεσίας ως προς το μισθολογικό κόστος (π.χ. αύξηση κατώτατου 
μισθού, αύξηση εργοδοτικών εισφορών), δύναται να πραγματοποιηθεί τροποποίηση σύμβασης 
ως προς της αύξηση της συμβατικής αξίας αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 132 
του Ν.4412/2016 περί τροποποίηση συμβάσεων και την παρ. 4.5 της διακήρυξης; 

Απάντηση 
Η Διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού δεν περιέχει ρητή ρήτρα αναπροσαρμογής λόγω 

αύξησης του μισθολογικού κόστους. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου τον δεσμεύει 
καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Ζητήματα διατάραξης της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης που τυχόν προκύψουν 
κατά την εκτέλεσή της, λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, θα εξεταστούν από την 
ΟΛΒ ΑΕ με βάση τις προβλέψεις των ισχυουσών σχετικών νομικών διατάξεων (Ν. 4412/2016, 
Α.Κ.). 
 

Για την ΟΛΒ ΑΕ 
ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Αναγνώστου Σωκράτης 
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