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ΘΕΜΑ: Απάμηηζη ζε αίηημα διερκοιμήζεωμ ζςεηικά με ηημ αοιθμ. ποωη: 3019 /
18-2-2015 Διακήορνη αμξικηξύ ηλεκηοξμικξύ διαγωμιζμξύ με ηίηλξ «ίηιζη
μαθηηώμ Καλλιηεςμικξύ & Μξρζικξύ ςξλείξρ Ν. Ηοακλείξρ έηξρπ 2015»

ΥΕΣ: Σξ από 10/3/2015 και ώοα 12:51 εοώηημα μέζω ηηπ Διαδικηρακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ηξρ Ε..Η.ΔΗ..

ε απάκηεζε ημο παναπάκς ζπεηηθμύ ενςηήμαηόξ ζαξ, ζαξ γκςνίδμομε ημα
παναθάης:
ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑ 1
Η αοιθμ. Ποωη: 3019/18-2-2015 διακήορνη, ζηξ άοθοξ 10 παο. 3
αμαθέοει…..΄΄Πιζηξπξιηηικό ηεξ ανμόδηαξ θαηά πενίπηςζε ανπήξ, από ημ μπμίμ κα
πνμθύπηεη πςξ είκαη εκήμενμη πνμξ ηηξ οπμπνεώζεηξ ημοξ πμο αθμνμύκ εηζθμνέξ
Κμηκςκηθήξ Αζθάιηζεξ (θύνηαξ) θαηά ηεκ εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμύ. Σξ
πιζηξπξιηηικό αθξοά όλα ηα ηαμεία (και όςι μόμξ ηξ ΙΚΑ πξρ αμαθέοεηε) ζηα
μπμία θαηαβάιιμκηαη εηζθμνέξ από ημκ ενγμδόηε γηα όιμοξ ημοξ απαζπμιμύμεκμοξ με
μπμηαδήπμηε ζπέζε ενγαζίαξ ζηεκ επηπείνεζε ημο ζομμεηέπμκημξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ
ηςκ ενγμδμηώκ πμο είκαη αζθαιηζμέκμη ζε δηαθμνεηηθμύξ μνγακηζμμύξ θμηκςκηθήξ
αζθάιηζεξ θαη όπη μόκμ ημοξ αζθαιηζμέκμοξ ζημ Ίδνομα Κμηκςκηθώκ Αζθαιίζεςκ (Ι.Κ.Α.).
ε θάζε πενίπηςζε μ μνγακηζμόξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ ζημκ μπμίμ είκαη αζθαιηζμέκμξ
θάζε απαζπμιμύμεκμξ ζηεκ επηπείνεζε ημο ζομμεηέπμκημξ, ζα πνμθύπηεη θαηά θακόκα από
ημ θαηαζηαηηθό θαη από ηεκ ζεςνεμέκε θαηάζηαζε πνμζςπηθμύ θαηά εηδηθόηεηα ζηεκ μπμία
ζα εμθαίκεηαη μ αζθαιηζηηθόξ μνγακηζμόξ πμο είκαη αζθαιηζμέκμξ μ θάζε απαζπμιμύμεκμξ

ε πεοίπηωζη εηαιοειώμ (μξμικώμ ποξζώπωμ),
αθξοά ηημ ίδια ηημ εηαιοεία (ηξ μξμικό ποόζωπξ) θαη όπη ηα
ζηεκ επηπείνεζε.

θοζηθά πνόζςπα πμο ηε δημηθμύκ ή ηεκ εθπνμζςπμύκ, εθηόξ εάκ αοηά έπμοκ ενγαζηαθή
ζπέζε με ηεκ εηαηνεία. Ο ζομμεηέπςκ οπμπνεμύηαη κα θαηαζέζεη με ηεκ πνμζθμνά ημο
οπεύζοκε δήιςζε Ν. 1599/86, ζηεκ μπμία κα δειώκμκηαη μη αζθαιηζηηθμί θμνείξ ζημοξ
μπμίμοξ είκαη αζθαιηζμέκμη μη απαζπμιμύμεκμη ζηεκ επηπείνεζε.

Γπμμέκςξ ζα ηενήζεηε όηη αθνηβώξ ακαθένεηαη ζηεκ παναπάκς πανάγναθμ.
ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑ 2
Η αοιθμ. Ποωη: 3019/18-2-2015 διακήορνη, ζηξ άοθοξ 10 παο. 8 αμαθέοει…..΄΄
Πιζηξπξιηηικό ανμόδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ ανπήξ από ημ μπμίμ κα πνμθύπηεη όηη
δεκ ηειμύκ οπό πηώπεοζε, εθθαζάνηζε, ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε, πηςπεοηηθό ζομβηβαζμό
θαη επίζεξ όηη δεκ ηειμύκ οπό δηαδηθαζία έκανλεξ θήνολεξ ζε πηώπεοζε ή έθδμζεξ
απόθαζεξ ακαγθαζηηθήξ εθθαζάνηζεξ ή ακαγθαζηηθήξ δηαπείνηζεξ ή πηςπεοηηθμύ
ζομβηβαζμό ή άιιε ακάιμγε θαηάζηαζε.
ογθεθνημέκα:
Γηα ηα θοζηθά πνόζςπα:
- Όηη δεκ ηειμύκ οπό πηώπεοζε θαη επίζεξ όηη δεκ ηειμύκ ζε δηαδηθαζία θήνολεξ
πηώπεοζεξ.
- Γπίζεξ, όηη δεκ ηειμύκ ζε ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε θαη ζε δηαδηθαζία θήνολεξ ζε
ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε.
Γηα ηα κμμηθά πνόζςπα:
- Όηη δεκ ηειμύκ οπό πηώπεοζε, εθθαζάνηζε, ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε, πηςπεοηηθό
ζομβηβαζμό ή άιιε ακάιμγε θαηάζηαζε. Γπίζεξ όηη δεκ έπεη θηκεζεί ζε βάνμξ ημο
δηαδηθαζία θήνολεξ ζε πηώπεοζε, εθθαζάνηζε, ακαγθαζηηθή εθθαζάνηζε ή
ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε ή πηςπεοηηθό ζομβηβαζμό ή ζε μπμηαδήπμηε άιιε ακάιμγε
δηαδηθαζία.
- ε πενίπηςζε πμο δεκ εθδίδεηαη θάπμημ από ηα ακςηένς πηζημπμηεηηθά ή δεκ
θαιύπηεη όιεξ ηηξ πενηπηώζεηξ, ακηηθαζίζηαηαη από έκμνθε βεβαίςζε ημο κμμίμμο
εθπνμζώπμο ηεξ επηπείνεζεξ.
ογθεθνημέκα ημ ακςηένς πηζημπμηεηηθό ζα εθδμζεί ζημ όκμμα ηεξ ΓΠΓ.
ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑ 3
Η ανηζμ. Πνςη: 3019/18-2-2015 δηαθήνολε, ζημ άνζνμ 10, ΄΄Γεκηθά΄΄ ακαθένεη
΄΄Η οπεύζοκε δήιςζε οπμγνάθεηαη ρεθηαθά από ημκ πνμζθένμκηα θαη δεκ απαηηείηαη
ζεώνεζε γκεζίμο οπμγναθήξ΄΄.
ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑ 4
Η ηειεοηαία εμενμμεκία δεμμζίεοζεξ
΄΄ΑΝΣΙΛΑΛΟ ΣΗ ΜΓΑΡΑ΄΄

είκαη

ε

24/2/2015

ζηεκ

εθεμενίδα

ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑ 5
Η αοιθμ. Ποωη: 3019/18-2-2015 διακήορνη, ζηξ άοθοξ 11 αμαθέοει…..΄΄
Οη οπεύζοκεξ δειώζεηξ, ηα ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά γηα ηε ζομμεημπή ημο
πνμζθένμκημξ ζηε δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία οπμβάιιμκηαη από αοηόκ ειεθηνμκηθά ζε
μμνθή ανπείμο ηύπμο.pdf θαη πνμζθμμίδμκηαη θαηά πενίπηςζε από αοηόκ εκηόξ ηνηώκ (3)

πιεκ ηςκ Φ.Γ.Κ. θαη ηςκ
εγγνάθςκ πμο θένμοκ ρεθηαθή οπμγναθή.
ενγάζημςκ εμενώκ από ηεκ ειεθηνμκηθή οπμβμιή,

Όηακ οπμγνάθμκηαη από ημκ ίδημ θένμοκ ρεθηαθή οπμγναθή θαη δεκ απαηηείηαη ζπεηηθή
ζεώνεζε.
ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑ 6
Η αοιθμ. Ποωη: 3019/18-2-2015 διακήορνη, ζηξ άοθοξ 10, παο 4
αμαθέοει…..΄΄ Πιζηξπξιηηικό ηεξ ανμόδηαξ θαηά πενίπηςζε ανπήξ, από ημ μπμίμ κα
πνμθύπηεη πςξ είκαη εκήμενμη ςξ πνμξ ηηξ θξοξλξγικέπ ρπξςοεώζειπ ημοξ, θαηά ηεκ
εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμύ. Πνμθακώξ εάκ θαηαζέζεη πνμζθμνά κμμηθό
πνόζςπμ, ε θμνμιμγηθή εκεμενόηεηα ζα αθμνά ημ Νμμηθό πνόζςπμ.
ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑ 7
Ακαθένμκηαη ακαιοηηθά ζηεκ ανηζμ. πνςη: 3019/18-2-2015 δηαθήνολε, ζημ άνζνμ 10,
παν 5.
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