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«ΑΠΟΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 07/2022
Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
-ΟΓενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Του Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 188/τ.Α/27-11-1984), «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση
επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.1599/1986 (Α’ 75) «Σχέσεις κράτους πολίτη – καθιέρωση νέου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Του Ν.2065/1992 (Α’ 113) «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
• Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
• Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000), σχετικά με «Κύρωση του κώδικα φόρου
προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του αρθ. 19 του Ν.3193/2003 (Α’ 266) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ, ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».
• Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α/15-03-2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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• Του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 τ.Α/23-04-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης
της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον
Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012.
• Του Ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113 τ.Α/13-07-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις
Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην
εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις
του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ66/Α) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών.
• Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
• Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
• Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 τ.Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ : Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
• Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 τ.Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
• Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.4389/16 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
• Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
• Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 τΑ΄/7-8-19) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
• Του Ν.4662/2020 (Α’ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
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συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες
διατάξεις» και ειδικά την παρ.15 του αρθ.181 σύμφωνα με την οποία «Μέχρι την έκδοση των
κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες
και η διάρθρωση των υπηρεσιών και των οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, οι υπηρεσίες και τα όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, εξακολουθούν να
λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020) με θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», [Κεφάλαιο 53 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(άρθρα 324επ.)].
Του Ν. 4782 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το
μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την
υγεία».
Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 τ.Α΄/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
Του Π.Δ.54/2018 (Α’ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής
του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
Του Π.Δ. 70/2021 (ΦΕΚ 161/ Α’ / 09-09-2021) «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
Του Π.Δ. 71/2021 (ΦΕΚ 162/ Α’ / 09-09-2021) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού».

2. Τις Αποφάσεις:
• Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-09-2001 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου
των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (B΄1209), ως
ισχύει.
• Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου
8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)» (Β΄1276), ως ισχύει.
• Υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) κοινή Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας, σχετικά με
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005».
• Υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632 από 03-02-2011 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους
Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β΄266), ως ισχύει.
• Υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1028/20-01-2014 (ΦΕΚ 245 τ.Β΄/06-02-2014) εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με «Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής
κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του».
• Υπ’ αριθ.1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-17) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων
& Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθ.350 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147)».
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• Υπ’ αριθ. 29164/755/19 (ΦΕΚ 2686 Β/2-7-2019) Απόφαση Υπουργού εργασίας, κοινωνικής
ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15-3-2020 Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ
Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 183/16-3-2020).
• Υπ’ αριθ. 14253 οικ. Φ.109.1/19-3-2020 (ΦΕΚ 941/τ.Β΄/20-03-2020) Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα
για θέματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε
υπηρεσιακά όργανα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.17763 οικ. Φ. 109.1 από 08-04-2020 Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας(ΦΕΚ 1414 /τ Β΄/15-04-2020) και ισχύει.
• Υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
• Υπ’ αριθ. 65150 οικ. Φ.109.1/17-11-2020 (ΦΕΚ 5052/τ.Β /́ 17-11-2020) Υφυπουργού Προστασίας του
πολίτη σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα διοικητικού χαρακτήρα του
Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη τον Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος.
• Υπ’ αριθ. 10666 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 5296/τ.Β΄/02-12-2020), σχετικά με:
«Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
• Υπ’ αριθ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2021) κοινής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
• Υπ’ αριθ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
• Υπ’ αριθ. 76928/21 (ΦΕΚ 3075 τ. Β΄/13-07-2021) Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Επικρατείας, σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
• Υπ’ αριθ. 6431 Φ. Επιτροπές 2021 -2022 από 28-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΞΣ46ΝΠΙΘ4Λ4) Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών διαγωνισμών της Διεύθυνσης
Προμηθειών / Γ.Δ.Ο.Υ. για προμήθειες του φορέα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».
• Υπ’ αριθ. 6437 Φ. Επιτροπές 2021 -2022 από 28-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΦΟ46ΝΠΙΘ-Χ61) Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών των υπό προμήθεια ειδών / παροχής υπηρεσιών και αξιολόγησης προδικαστικών
προσφυγών επί τεχνικών θεμάτων για προμήθειες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»
3. Την υπ’ αριθ. 2819 από 01-07-2021(ΑΔΑ: ΩΧΧ446ΝΠΙΘ-ΞΒΗ) Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης
Πολυετούς Υποχρέωσης.
4. Την υπ’ αριθ. 7049 Φ.Δ. 7/2022 από 11-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010945061) Απόφαση Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ήτοι την υπ’ αριθ. 7/2022 Διακήρυξη Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας / Πυροσβεστικό Σώμα) με την οποία διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός
ανοικτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων (-2ος όροφος,-1ος όροφος,
ισόγειο, 1ος όροφος, 2ος όροφος, 5ος όροφος & 7ος όροφος) στο κτίριο «ΦΑΡΟΣ» και (ισόγειο, 1ος
όροφος, 2ος όροφος, 3ος όροφος, 4ος όροφος, 5ος όροφος, 6ος όροφος & 7ος όροφος) στο κτίριο
«ΑΤΛΑΣ», που στεγάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων
στην Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2023 έως και 31.12.2023, με
δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης ενός (1) έτους.
5. Το από 25-07-2022 έγγραφο της εταιρείας «SQS Cleaning products A.E.», σχετικά με «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ».
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6. Το από 01-08-2022 έγγραφο της εταιρείας «ΑΝΑΞ Α.Ε.», σχετικά με «Παροχή διευκρινήσεων […]»
7. Το υπ’ αριθ. 7987 Φ.Δ. 7/2022 από 27-07-2022 ενημερωτικό της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ Α΄
τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων, σχετικά με: «Εξέταση αιτήματος παροχής
διευκρίνησης επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 07/2022 Διακήρυξη της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των
κτιρίων ΦΑΡΟΣ και ΑΤΛΑΣ που στεγάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων στην Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, για το έτος 2023, με δυνατότητα
προαίρεσης ενός (1) έτους» με συστημικό αριθμό (161334)».
8. Το υπ’ αριθ. 8196 Φ.Δ. 7/2022 από 02-08-2022 ενημερωτικό της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ Α΄
τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων, σχετικά με: «Εξέταση αιτήματος παροχής
διευκρίνησης επί των όρων της υπ’ αριθ. 07/2022 Διακήρυξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας».
9. Το υπ’ αριθ. 8197 Φ.Δ. 7/2022 από 02-08-2022 έγγραφο της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ Α΄ τμήμα
Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα: «Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρίνησης
επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 07/2022 Διακήρυξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας».
10. Την υπ’ αριθ. 8286 Φ.Δ. 07/2022 από 03-08-2022 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 07/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας».
11. Το από 05-08-2022 έγγραφο της εταιρείας «ΦΑΣΜΑ Α.Ε.», σχετικά με «ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ».
12. Το υπ’ αριθ. 8820 Φ.Δ. 7/2022 από 11-08-2022 ενημερωτικό της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ Α΄
τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων, σχετικά με: «Εξέταση αιτήματος παροχής
διευκρίνησης επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 07/2022 Διακήρυξη της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των
κτιρίων ΦΑΡΟΣ και ΑΤΛΑΣ που στεγάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων στην Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, για το έτος 2023, με δυνατότητα
προαίρεσης ενός (1) έτους» με συστημικό αριθμό (161334)».
13. Το από 08-08-2022 έγγραφο της εταιρείας «Express Facility Services», σχετικά με «ΑΙΤΗΜΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ».
14. Το από 09-08-2022 έγγραφο της εταιρείας «ΑΝΑΞ Α.Ε.», σχετικά με «Παροχή διευκρινήσεων […]».
15. Το από 09-08-2022 έγγραφο της εταιρείας «3G», σχετικά με «ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ».
16. Το υπ’ αριθ. 8821 Φ.Δ. 7/2022 από 11-08-2022 έγγραφο της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ Α΄ τμήμα
Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα: «Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρίνησης
επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 7/2022 Διακήρυξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας».
17. Το υπ’ αριθ. 8836 Φ.Δ. 7/2022 από 11-08-2022 ενημερωτικό της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ Α΄
τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων, σχετικά με: «Εξέταση αιτήματος παροχής
διευκρίνησης επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 07/2022 Διακήρυξη της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των
κτιρίων ΦΑΡΟΣ και ΑΤΛΑΣ που στεγάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων στην Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, για το έτος 2023, με δυνατότητα
προαίρεσης ενός (1) έτους» με συστημικό αριθμό (161334)».
18. Το υπ’ αριθ. 8837 Φ.Δ. 7/2022 από 11-08-2022 έγγραφο της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ Α΄ τμήμα
Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα: «Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρίνησης
επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 7/2022 Διακήρυξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας».
19. Το υπ΄ αριθ. 8973 από 18-08-2022 έγγραφο της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και Διενέργειας
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με θέμα:
«Παροχή διευκρινίσεων επί των αιτημάτων των οικονομικών φορέων της Διακήρυξης 7/2022 και
κοινοποίησης του υπ. αρ. 7 Πρακτικού της από 18-08-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποσφράγισης
και Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων της Γ.Γ.Π.Π.»
20. Το υπ’ αριθ. 7/2022 από 18-08-2022 Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και Διενέργειας
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
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21. Το υπ’ αριθ. 9016 από 19-08-2022 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών των υπό
προμήθεια ειδών και της παροχής υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π
22. Το υπ’ αριθ. 05/2022 από 22-08-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών των
υπό προμήθεια ειδών και της παροχής υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π.
23. Το υπ’ αριθ. 9044 από 22-08-2022 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών των υπό
προμήθεια ειδών και της παροχής υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα: «Κοινοποίηση Πρακτικού υπ’ αριθ.
5/2022 της από 22-08-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Προσφορών και παροχή
διευκρινήσεων σε ερώτημα οικονομικού φορέα επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 07/2022
Διακήρυξης».
24. Το υπ’ αριθ. 9079 Φ.Δ. 07/2022 από 23-08-2022 έγγραφο του Α΄ Τμήματος Διενέργειας Διαδικασιών
Δημοσίων Συμβάσεων/ Διεύθυνση Προμηθειών/ ΓΔΟΥ.
25. Το υπ’ αριθ. 9080 Φ.Δ. 07/2022 από 23-08-2022 έγγραφο του Α΄ Τμήματος Διενέργειας Διαδικασιών
Δημοσίων Συμβάσεων/ Διεύθυνση Προμηθειών/ ΓΔΟΥ.
26. Το υπ΄ αριθ. 9101 από 23-08-2022 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών των υπό
προμήθεια ειδών και της παροχής υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα: «Κοινοποίηση Πρακτικού υπ’ αριθ.
6/2022 της από 23-08-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Προσφορών και παροχή
διευκρινήσεων σε ερώτημα οικονομικού φορέα επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 07/2022
Διακήρυξης».
27. Το υπ’ αριθ. 6/2022 από 23-08-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών των
υπό προμήθεια ειδών και της παροχής υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π.
28. Το υπ’ αριθ. 8/2022 από 23-08-2022 Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και Διενέργειας
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Αποφασίζουμε
Την παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 07/2022 Διακήρυξης
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως κάτωθι :
1. Για το ερώτημα της εταιρείας SQS Cleaning & Products, Service Quality Systems A.E.: «Διευκρινισθεί αν
στην ενότητα «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», παρ. 2.2.6., σελ. 21 της Διακήρυξης, απαιτείται από
τους οικονομικούς φορείς να έχουν εκτελέσει μία ή περισσότερες συμβάσεις η συνολική αξία των οποίων
αθροιστικά να ισούται ή να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του υπό ανάθεση έργου ή αν απαιτείται ο όρος
αυτός να καλύπτεται από μια ή περισσότερες συμβάσεις η αξία των οποίων μεμονωμένα της κάθε μίας να
ισούται ή να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του υπό ανάθεση έργου».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο της διακήρυξης, 2.2.6. περί Τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Α) την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, ήτοι για το
χρονικό διάστημα από 12-07-2019 έως και 11-7-2022, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια (01) σύμβαση
παροχής υπηρεσιών, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας για την τριετία ίση
με την συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανά έτος (600.000,00€). Σε περίπτωση που η απαιτούμενη
κατά τα ανωτέρω εμπειρία προέρχεται από την συμμετοχή του διαγωνιζόμενου ή σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης από τη συμμετοχή μέλους της σε κοινοπρακτικό σχήμα, αυτή
δύναται να ληφθεί υπόψη της, κατά τα ανωτέρω για την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας, μόνο εφόσον ο διαγωνιζόμενος ή σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης , το
μέλος της συμμετείχε σε κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό άνω του 40%.
Β) να διαθέτουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τα υλικά καθαρισμού και τα λοιπά αναλώσιμα που θα
χρησιμοποιηθούν και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο
Παράρτημα Δ΄ Τεχνικών Προδιαγραφών».
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται από τους
οικονομικούς φορείς να έχουν εκτελέσει μια ή περισσότερες συμβάσεις η συνολική αξία των οποίων
αθροιστικά να ισούται ή να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του υπό ανάθεση έργου.
2. Για το από 01-08-2022 ερώτημα της εταιρείας «ΑΝΑΞ Α.Ε.», διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
Ερώτημα εταιρείας 1: «Στην διακήρυξη με αρ. 7/2022, παράγραφος 2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου
«Οικονομική Προσφορά»/ Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών., στην σελίδα 37
αναφαίρετε: «Επίσης σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει, θα εξειδικεύονται (ενδεικτικά) τα παρακάτω στοιχεία:
-ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας (στο έργο),
-οι ημέρες και οι ώρες εργασίας,
-η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι (αριθμός, ΦΕΚ κτλ),
-το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων,
-το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,
-τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.»
Επίσης στην παράγραφο 1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης,
στην σελίδα 6 αναφαίρετε: «Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων
…………………….. για το χρονικό διάστημα από 1.1.2023 έως και 31.12.2023 ………..»
Εν προκειμένω, ισχύει το άρθρο 31 του ν. 4756/2020, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν.
4826/2021, δυνάμει του οποίου η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκ 22 (ΦΕΚ
Α΄ 160/07-09-2021). Στο νόμο δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών που θα
ισχύσουν κατά τα επόμενα έτη από το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε
Εάν οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογισθούν με τη νομοθεσία που ισχύει κατά την ημερομηνία του
διαγωνισμού ή θα υπολογιστούν με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε πριν την μείωση;»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως γίνεται παγίως δεκτό από τη νομολογία τόσο του Δικαστηρίου της Ε.Ε. όσο και των εθνικών
Δικαστηρίων Δικαστηρίων, το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή της
διαδικασίας ανάθεσης μίας δημόσιας σύμβασης είναι εκείνο που ισχύει κατά τον χρόνο δημοσίευσης της
οικείας διακήρυξης. Από την εν λόγω νομολογιακά διαμορφωθείσα γενική αρχή προκύπτει ότι τυχόν
νομοθετικές ή κανονιστικές μεταβολές που εμφιλοχωρούν ενώ ήδη εξελίσσονται διαδικασίες ανάθεσης δεν
επηρεάζουν τις διαδικασίες αυτές εκτός και αν έχουν, ρητώς, αναδρομική ισχύ. Συνεπώς, υπό το πρίσμα
αυτό, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογισθούν με τη νομοθεσία που ισχύει κατά την ημερομηνία του
διαγωνισμού.
Ερώτημα εταιρείας 2 «Στην διακήρυξη με αρ. 7/2022, παράγραφος 2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου
«Οικονομική Προσφορά»/ Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών., στην σελίδα 37
αναφαίρετε: «Καθώς μέρος της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή η ανάλυση κατ’ έτος και το δικαίωμα
προαίρεσης δεν έχει αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, θα πρέπει υποβληθεί
και ξεχωριστό έντυπο οικονομικής προσφοράς σε μορφή pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο) βάσει του
υποδείγματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της παρούσας, το οποίο υπάρχει αναρτημένο σε επεξεργάσιμο αρχείο
(word) στο χώρο του διαγωνισμού.»
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν προκύπτει ότι πρέπει να
δηλωθεί και το κόστος για το δικαίωμα προαίρεσης.
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε
Εάν θα πρέπει να υπολογίσουμε και να δηλώσουμε και το κόστος για το δικαίωμα προαίρεσης; Εάν ναι τότε
σε πιο πεδίο του υποδείγματος θα δηλώσουμε το κόστος αυτό;»
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην παράγραφο 2.4.4 υπ’ αριθ. 07/2022 Διακήρυξη Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/
Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» (σελ.36-37), αναφέρεται το εξής: «Στο portal
www.promitheus.gov.gr ο προϋπολογισμός αναγράφεται χωρίς την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης και
ΦΠΑ. Για τα δικαιώματα προαίρεσης ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρούσα Διακήρυξη (οδηγίες αποφυγής
σφαλμάτων 3-12-2019 Δ/νσης ΕΣΗΔΗΣ)». Συνεπώς, στην οικονομική προσφορά δεν θα δηλωθεί το κόστος
προαίρεσης.
Ερώτημα εταιρείας 3 : «Στην διακήρυξη με αρ. 15/2022, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2΄ , Τετραγωνικά κτιρίων «ΑΤΛΑΣ»
και «ΦΑΡΟΣ» , στην σελίδα 58 αναφέρονται τα τετραγωνικά μέτρα ανά κτίριο και ανά επίπεδο.
Στο κτίριο Άτλας αναφαίρετε στο επίπεδο 3&4 «χωρίς χρήση».
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε
Όταν αναφαίρετε «χωρίς χρήση» εννοείτε ότι τα επίπεδα 3&4 δεν χρησιμοποιούνται και άρα δεν θα υπαρχει
και καθαριότητα;»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της Διακήρυξης 7/2022, η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται
σε μηνιαία βάση από το αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής και για όσες υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί,
με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή…. Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της
σχετικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, είναι υπεύθυνη για την υπόδειξη των χώρων ανά
μήνα που θα παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες καθαριότητας. Εάν για κάποιο μήνα δεν παρασχεθούν
υπηρεσίες καθαριότητας για το σύνολο των χώρων του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης (ενδεικτικά
παραδείγματα περιπτώσεων: λόγω αλλαγής χρήσης ορόφων, λόγω μη χρησιμοποίησης ορόφων, λόγω μη
χρήσης χώρου γυμναστηρίου, λόγω μη χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων κλπ), η αμοιβή του αναδόχου
θα μειώνεται αναλογικά κατά τα τετραγωνικά μέτρα των χώρων για τους οποίους δεν παρασχέθηκαν
υπηρεσίες καθαριότητας.
Συνεπώς η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα επίπεδα 3 και 4, εμβαδού 1460 τ.μ. έκαστο, για τα οποία
θα υφίσταται υποχρέωση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας εφόσον δοθούν σε χρήση.
Ερώτημα εταιρείας 4: «Στην διακήρυξη με αρ. 7/2022, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΦΑΡΟΣ» ΚΑΙ «ΑΤΛΑΣ» , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, στην
σελίδα 86 αναφαίρετε: «3.1 Αναλαμβάνει την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αύλειου
χώρου των κτιριακών εγκαταστάσεων «Φάρος» και «Άτλας», για όλες τις ημέρες του χρόνου
συμπεριλαμβανομένων αργιών καθώς και Σαββατοκύριακων.»
Αντίστοιχα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – Ανάλυση
οικονομικής προσφοράς στην σελίδα 91 απαιτείτε η συμπλήρωση του.
Στο πεδίο του πίνακα με α/α 1 αναφαίρετε «Μικτές αποδοχές προσωπικού 4ωρης & 8ωρης καθημερινής
απασχόλησης (Δευτ.-Παρασκευή).
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε
Η καθαριότητα των κτιρίων θα εκτελείτε από Δευτέρα έως Κυριακή –Αργίες ή Δευτέρα έως Παρασκευή;»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχοντας υπόψη την παράγραφο 3.1. του Παραρτήματος Δ της Διακήρυξης 7/2022 και την από 09.08.2022
ορθή επανάληψη του Παραρτήματος Ε – Υποδείγματος Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς σας γνωρίζουμε
ότι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αύλειου χώρου των κτιριακών
εγκαταστάσεων «Φάρος» και «Άτλας», αφορά όλες τις ημέρες του χρόνου συμπεριλαμβανομένων αργιών
καθώς και Σαββατοκύριακων.
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Ερώτημα εταιρείας 5: «Στην διακήρυξη με αρ. 7/2022, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΦΑΡΟΣ» ΚΑΙ «ΑΤΛΑΣ» , 2.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC), στην
σελίδα 86 αναφαίρετε: «Συμπλήρωση-τοποθέτηση χαρτιού υγείας, σαπουνιού, χειροπετσετών.
(Τουλάχιστον 2 φορές ημερησίως)»
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε
Τα χαρτιά υγείας , σαπούνι και χειροπετσετες θα διατίθενται από την υπηρεσία και ο ανάδοχος θα
αναλαμβάνει μόνον την τοποθέτησή τους ή θα πρέπει να τα διαθέτει ο ίδιος ο ανάδοχος;
Σε περίπτωση που τα προαναφερόμενα είδη ατομικής υγιεινής, που απαιτούνται από την διακήρυξη, θα
πρέπει να διατίθενται από τον ανάδοχο του έργου, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, τις εκτιμώμενες
μηνιαίες ποσότητες τους με σκοπό να συντάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονομική μας
προσφορά.»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Επιβεβαιώνεται ότι τα ανωτέρω υλικά θα διατίθενται από την υπηρεσία και ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει
μόνον την τοποθέτησή τους. Ως εκ τούτου το κόστος αυτών δεν θα αποτελέσει τμήμα της προσφοράς των
οικονομικών φορέων.
Ερώτημα εταιρείας 6: «Στην διακήρυξη με αρ. 7/2022, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΦΑΡΟΣ» ΚΑΙ «ΑΤΛΑΣ» , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, στην
σελίδα 87 αναφαίρετε: «3.10 Υποχρεούται να διαθέτει έμπειρο επόπτη ο οποίος θα φροντίζει για την άριστη
εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας, την επιτήρηση του προσωπικού και θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο
μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.»
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν το άτομο που θα ορίσει ο ανάδοχος ως επόπτη, θα είναι ένας εκ
των ατόμων που θα εργάζεται εντός των χώρων, ή αν θα είναι ένα (1) επιπλέον άτομο. Στην περίπτωση
επιπλέον ατόμου παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν θα πρέπει το άτομο αυτό να έχει παρουσία σε
συγκεκριμένες ώρες και ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε τις ώρες και
τις ημέρες εργασίας αυτού για να το υπολογίσουμε στο εργατικό κόστος ή εάν το επιπλέον άτομο - επόπτης
θεωρείται ως εκ των υποχρεώσεων του αναδόχου οφείλει να περνά σε τακτά χρονικά διαστήματα να
επιβλέπει το έργο και να είναι στην διάθεση των αρμοδίων της υπηρεσίας για ότι απαιτηθεί και άρα δεν
λογίζεται ως απασχολούμενος στην εκτέλεση του έργου».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Επιβεβαιώνεται ότι το άτομο που θα πρέπει να ορίσει ο ανάδοχος ως επόπτη, θα είναι ένας εκ των ατόμων
που θα εργάζεται εντός των χώρων. Ως εκ τούτου δεν προκύπτει επιπλέον κόστος για την προσφορά των
οικονομικών φορέων.
Ερώτημα εταιρείας 7: «Στην διακήρυξη με αρ. 15/2022, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – Ανάλυση οικονομικής προσφοράς στην σελίδα 91 απαιτείτε η
συμπλήρωση του.
Ο πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί για καθένα εργαζόμενο που θα απασχοληθεί στη παρούσα υπηρεσία
και σε αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του ακριβούς τρόπου υπολογισμού των συμπληρωθέντων
ποσών των Στηλών «ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ» και ειδικότερα του τρόπου υπολογισμού του εργατικού
κόστους.
Επίσης οι προσφορές θα πρέπει να είναι πλήρεις και αναλυτικές, να αιτιολογούν και να δικαιολογούν πλήρως
το προσφερόμενο αντάλλαγμα (με αναλυτική αναφορά στον
αριθμό του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο παρόν έργο, την ηλικία τους, την προϋπηρεσία τους κλπ),
τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές του απασχολούμενου προσωπικού (σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία) (σελ.94).

ΑΔΑ: ΨΨΜΣ46ΝΠΙΘ-Ξ9Ε
Από την διακήρυξη δεν προκύπτουν ποσά άτομα θα εργαστούν στο έργο το μονο που προκύπτει είναι ότι θα
υπάρχουν άτομα με 8 ώρες εργασία και άτομα με 4 ώρες εργασίας (πεδίο του πίνακα υποδείγματος α/α 1).
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε
Α) Τον αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθεί στην καθαριότητα ανά ημέρα καθώς και τις ώρες
απασχόλησης τους δηλαδή πόσα άτομα 8ωρα και πόσα 4ωρα;
Β) Στην περίπτωση που τα άτομα θα εργάζονται από Δευτέρα έως Κυριακή – Αργίες το επιπλέον κόστος
Κυριακών –Αργιών σε πιο πεδίο του πίνακα θα υπολογιστεί;
Γ) Επίσης εάν τα άτομα εργάζονται από Δευτέρα έως Κυριακή – Αργίες διευκρινίσετε μας πόσα άτομα 8ωρα
και πόσα άτομα 4ωρα θα απασχολούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, πόσα άτομα 8ωρα και πόσα άτομα
4ωρα θα απασχολούνται Σάββατο και πόσα άτομα 8ωρα και πόσα άτομα 4ωρα θα απασχολούνται ΚυριακήΑργία;»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσον αφορά το ερώτημα Β, σύμφωνα με την από 09.08.2022 Ορθή Επανάληψη του Παραρτήματος Ε –
Υποδείγματος Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, έχουν προστεθεί τα σχετικά πεδία στον Πίνακα ΙΙ –
Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς.
Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στα ερωτήματα Α και Γ σας γνωρίζουμε ότι επαφίονται αποκλειστικά
στην διακριτική ευχέρεια, οργάνωση και προγραμματισμό του οικονομικού φορέα.
Ερώτημα εταιρείας 8: «Στην διακήρυξη με αρ. 7/2022, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – Ανάλυση οικονομικής προσφοράς στην σελίδα 92 απαιτείτε να δηλωθεί το
πεδίο του πίνακα με α/α 6 «Κόστος αντικατάστασης2 = Μικτές αποδοχές υπαλλήλων αντικατάστασης +
εργοδοτικές εισφορές κόστους αντικατάστασης.»
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε
Α) Ο αριθμός (2) που αναγράφεται διπλα από την λέξη αντικατάστασης τι σημαίνει;
Β) Στο κόστος αντικατάστασης θα συμπεριλαμβάνονται και τα δώρα - επιδόματα – άδεια του αντικαταστατή;
Σε αντιθέτει περίπτωση τα δώρα - επιδόματα – άδεια του αντικαταστατή που θα πρέπει να δηλωθούν;»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο αριθμός (2) αποτελεί πρόδηλο λάθος και συνεπώς δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους οικονομικούς
φορείς. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι στο κόστος αντικατάστασης θα συμπεριλαμβάνονται και τα δώρα επιδόματα – άδεια του αντικαταστατή.
3. Για τα από 09-08-2022 ερωτήματα της εταιρείας «ΑΝΑΞ Α.Ε.», διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
Ερώτημα 1 «Στην διακήρυξη με αρ. 07/2022, παράγραφο 3.12 του παραρτήματος Δ’ Τεχνική προδιαγραφή
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων «ΦΑΡΟΣ» και «ΑΤΛΑΣ», σελίδα 87, αναφέρεται: «Ο
ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει με δικά του έξοδα τα μηχανήματα-εξαρτήματα και υλικά καθαρισμού,
τις σακούλες απορριμμάτων, καθώς και τον κατάλληλο ιματισμό (ένδυση υπόδηση) του προσωπικού του.
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των περιγραφόμενων υπηρεσιών θα πρέπει
απαραιτήτως να διαθέτουν πιστοποίηση CE, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, ασφαλή, μη τοξικά και μη
αλλεργιογόνα και να φέρουν το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα Ecolabel ή ανάλογη πιστοποίηση. Οι μέθοδοι
καθαρισμού που θα εφαρμοστούν να είναι περιβαλλοντικά φιλικές κάνοντας ορθολογική χρήση
απορρυπαντικών προϊόντων κι αποφυγή σπατάλης νερού και ενέργειας.
Γενικότερα, τα υλικά καθαρισμού, δεν φέρουν σήμανση CE. Σήμανση CE φέρουν τα μηχανήματα. Επίσης,
σήμανση CE mark φέρουν τα απολυμαντικά, των οποίων η χρηση ενδείκνυται για απολύμανσή και
καθαρισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού τα οποία εφαρμόζονται στον ανθρώπινο
οργανισμό. (Επισυνάπτεται έγγραφο του ΕΟΜΜΕΧ).
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν, η ανωτέρω απαίτηση, περί φερόμενης της σήμανσης CE, στα
υλικά καθαρισμού, έχει αναγραφεί εκ παραδρομής.»
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για το συγκεκριμένο ερώτημα σας γνωρίζουμε πως όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για την
εκτέλεση των περιγραφόμενων υπηρεσιών θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν πιστοποίηση CE, εφόσον
για αυτά προβλέπεται συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα και κανονισμούς.
Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν ανήκει στην κατηγορία προϊόντος που υπόκειται σε οδηγίες που
προβλέπουν την σήμανση CE, τότε δεν απαιτείται να φέρει CE mark.
Ερώτημα 2 «Στην διακήρυξη με αρ. 07/2022, παράγραφο 4.7 του παραρτήματος Δ’ Τεχνική προδιαγραφή
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων «ΦΑΡΟΣ» και «ΑΤΛΑΣ» σελίδα 89 αναφαίρεται: «
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται με την τεχνική τους προσφορά να καταθέσουν: κατάσταση του
προσωπικού της επιχείρησης θεωρημένη από την Επιθεώρησή Εργασίας, που θα ασχοληθεί με τον προς
εκτέλεση καθαρισμό των κτιρίων, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την
επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.»
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε: Με απόφασή που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, από 1/3/2013
έχει γίνει υποχρεωτικό η ηλεκτρονικό υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, στο
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», από εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
στην ίδια υπουργική απόφασή 5072/6/25-2-13 αρθ. 3 παρ. δ) αναφέρεται ότι «.. με την ολοκλήρωση της
ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού στο οποίο αποδίδεται και
αποτυπώνεται αρ. πρωτ. και ημερομηνία υποβολής του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό
υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως...». Συνεπώς από 1/3/2013 έχει σταματήσει πλέον η
προσέλευση στα αρμόδια τμήματά Επιθεώρησης Εργασίας για την θεώρησή των πινάκων απασχολούμενου
προσωπικού.
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εαν καλύπτουμε την ανωτέρω απαίτηση καταθέτοντας κατάσταση
προσωπικού των απασχολούμενων ως έχουν ηλεκτρονικά υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την Τ.Α.
29502/85/1-9-2014.»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Επιβεβαιώνεται ότι καλύπτετε την απαίτηση καταθέτοντας κατάσταση προσωπικού των απασχολούμενων
ως έχουν ηλεκτρονικά υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την Τ.Α. 29502/85/1-9-2014.
4. Για το από 25-07-2022 αίτημα της εταιρείας «Φάσμα Α.Ε.», διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
Ερώτημα εταιρείας: «Στο αρ. 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» σημ. Β.4 «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας
της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο των εργασιών που εκτελέσθηκαν την
τελευταία τριετία, και αφορούν παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού
Τομέα, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων
εργασιών».
Επιπρόσθετα στο Παράρτημα Η΄ περιέχεται «Υπόδειγμα Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Συναφών Υπηρεσιών».
1. Παρακαλούμε να μας διευκρινήσετε αν γίνονται αποδεκτές Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης – Συστατικές
Επιστολές με διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό του Υποδείγματος της Διακήρυξης από τις οποίες όμως
πρκύπτει με σαφήνεια τόσο η διάρκεια του έργου όσο και η συμβατική αξία αλλά και η καλή εκτέλεση των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Επίσης διευκρινήσετε μας αν γίνονται αποδεκτές Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης – Συστατικές Επιστολές που
δεν απευθύνονται προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ αλλά προς τον
οικονομικό φορέα ο οποίος αιτήθηκε την χορήγηση των Βεβαιώσεων προς απόδειξη της καλής εκτέλεσης
των υπηρεσιών.
3. Δεδομένου ότι λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη λειτουργία των υπηρεσιών (covid 19,
απομακρυσμένη εργασία προσωπικού φορέων, κλπ) υπάρχει δυνατότητα να υποβληθούν συστατικές
επιστολές που ήδη έχουν εκδοθεί με προγενέστερη ημερομηνία, απευθύνονται προς την εταιρείαοικονονομικό φορέα και έχουν με διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό του Υποδείγματος της Διακήρυξης από

ΑΔΑ: ΨΨΜΣ46ΝΠΙΘ-Ξ9Ε
τις οποίες όμως πρκύπτει με σαφήνεια τόσο η διάρκεια του έργου όσο και η συμβατική αξία αλλά και η καλή
εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών;» διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης - Συστατικές Επιστολές, με διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό του
υποδείγματος της Διακήρυξης που δεν απευθύνονται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και έχουν εκδοθεί με προγενέστερη ημερομηνία δεν γίνονται αποδεκτές, για λόγους ίσης
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων.
5. Για το από 08-08-2022 ερώτημα της εταιρείας «Express Facility Services, Υπηρεσίες καθαρισμού
επαγγελματικών και ιδιωτικών χώρων», διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
Ερώτημα εταιρείας: «Σχετικά με το παράρτημα Δ’ της ως άνω αναφερόμενης διακήρυξης και ειδικότερα με
την περίπτωση Γ. «Έξοδα δημοσιεύσεων» και ειδικότερα στην παράγραφο 3.12, και ειδικότερα
«Υποχρεούται να διαθέτει με δικά του έξοδα τα μηχανήματα-εξαρτήματα και υλικά καθαρισμού, τις
σακούλες απορριμμάτων», καθώς επίσης και στο παράρτημα ΣΤ’ και ειδικότερα την παράγραφο 4.8 «Τα
υλικά καθαριότητας [απορρυπαντικά τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικά τζαμιών, απολυμαντικά ειδών
υγιεινής, χλώριο κλπ] βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ οι σακούλες απορριμμάτων μικρές και μεγάλες, χαρτιά
υγείας και υγρό σαπουνιού (κρεμοσάπουνο) βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.» Παρακαλώ όπως
διευκρινίσετε εάν η χορήγηση των σακούλων απορριμάτων είναι ευθύνη του ανάδοχου ή της Αναθέτουσας
Αρχής.»,
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η χορήγηση σακούλων απορριμμάτων είναι ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση της τοποθέτησης αυτών.
6. Το από 09-08-2022 ερώτημα της εταιρείας «3G», κατατέθηκε εκπρόθεσμα στις 09-08-2022 και ώρα 17:35
σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. περί Παροχής Διευκρινίσεων.
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