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ΣΧΕΤΙΚΗ η με αριθ. πρωτ.  8041 Διακήρυξη με αντικείμενο τη ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

“ Για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια καθαριότητα των κτηρίων που στεγάζονται: 1) Το 

Πρωτοδικείο Αθηνών (κτήρια Πρώην Σχολής Ευελπίδων), 2) Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, 

3) Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, 4) Το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου,5) Το Ειρηνοδικείο Αχαρνών, 6)Το 

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας, 7)Το Ειρηνοδικείο Ιλίου, 8) Το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, 9) Το 

Ειρηνοδικείο Κρωπίας, 10) Το Ειρηνοδικείο Λαυρίου,11) Το Ειρηνοδικείο Μαραθώνα, 12) Το 

Ειρηνοδικείο Μεγάρων, 13) Το Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας, 14) Το Ειρηνοδικείο Περιστερίου και 

15) Το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου”. 

CPV: 90910000-9 

Α/Α Συστήματος:173307 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μετά το ερώτημα που υποβλήθηκε:  

 

Σχετικά με το αίτημα παροχής διευκρινίσεων αναφορικά: 

Α) εάν η παρακράτηση φόρου 8% πρέπει να συνυπολογιστεί στην οικονομική προσφορά που θα 

κατατεθεί 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ:  στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στη σελίδα 36 αναφέρεται   «Για τη σύγκριση 

των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (στη 

συνολική τιμή περιλαμβάνονται: οι κρατήσεις υπερ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 

π.χ. φόρος εισοδήματος)»   

Ως εκ τούτου αναφέρεται ευκρινώς ότι ο φόρος εισοδήματος συμπεριλαμβάνεται στη 

συνολική τιμή. 

 



Β) εάν το ποσό καλύπτεται αθροιστικά από σύμβαση ή για κάθε μία σύμβαση ξεχωριστά  ή εάν θα ληφθεί 

υπόψη η κάλυψη του ως άνω κριτηρίου αθροιστικά από σύμβαση όμοιου αντικειμένου 

συμπεριλαμβανομένης της παράτασής της: για το ότι αναφέρουμε στη διακήρυξη  στην παράγραφο 2.2.6 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και συγκεκριμένα: «Όσον αφορά στην τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς απαιτείται: α)  κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 

τρία (3) έργα συναφούς με αυτό της δημοπρατούμενης υπηρεσίας του είδους και ίδιου 

μεγέθους». 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ:  στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στη σελίδα 19 αναφέρεται  «τουλάχιστον τρία 

(3) έργα συναφούς με αυτό της δημοπρατούμενης υπηρεσίας του είδους και ίδιου μεγέθους».  

Ως εκ τούτου διευκρινίζεται επαρκώς τρία (3) ξεχωριστά έργα του ίδιου μεγέθους και όχι 

αθροιστικά και σε κάθε περίπτωση αφορά την αρχική σύμβαση.   

 

Γ) εάν εκ παραδρομής υπάρχει αναφορά ή αν πρέπει να προσκομίσουμε συγκεκριμένα κάποια 

δικαιολογητικά για το ότι αναφέρουμε στη διακήρυξη  στην παράγραφο Β.2. (σελ 24): «Οι  

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως 

άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 

αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ:  στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στη σελίδα 18 αναφέρεται  «Οι οικονομικοί 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

παρεχόμενης υπηρεσίας».  

Ως εκ τούτου απαιτείται βεβαίωση από το Επιμελητήριο  ή πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η σχετικό 

με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης. 

 

Δ)  εάν ο επόπτης μπορεί να είναι από το προσωπικό καθαριότητας ή ξεχωριστό άτομο, εάν 

πρέπει να τηρεί συγκεκριμένο ωράριο και εάν πρέπει να υπολογιστεί στο εργατικό ή διοικητικό 

κόστος για το ότι αναφέρουμε στη διακήρυξη στο παράρτημα ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

(σελ 89): «Ο υποψήφιος Ανάδοχος διαθέτει στην Ελλάδα ή θα εγκαταστήσει στην περίπτωση 

ανάδειξής του ως μειοδότη, άρτιο συνεργείο και ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των 

εργασιών που αναγράφονται στην διακήρυξη, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ορίσει ένα 



άτομο από το προσωπικό του ως επικεφαλής. Τα στοιχεία ταυτότητας του τελευταίου θα 

γνωστοποιούνται εγγράφως στον εργοδότη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δαπάνη 

μεταφοράς του προσωπικού του από και προς τον τόπο του έργου». 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ:  στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στη σελίδα 89 αναφέρεται    «Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος διαθέτει στην Ελλάδα ή θα εγκαταστήσει στην περίπτωση ανάδειξής του ως μειοδότη, 

άρτιο συνεργείο και ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών που αναγράφονται 

στην διακήρυξη, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ορίσει ένα άτομο από το προσωπικό του 

ως επικεφαλής. Τα στοιχεία ταυτότητας του τελευταίου θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον 

εργοδότη». 

Ως εκ τούτου  ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ορίσει ένα άτομο 

υπάλληλο της εταιρείας εκτός του προσωπικού καθαριότητας με το οποίο θα μπορεί να 

επικοινωνεί η κάθε Υπηρεσία. Επομένως τα έξοδα αυτά θα πρέπει να υπολογιστούν στο 

διοικητικό κόστος. 

 

Ε) Σχετικά με την παροχή διευκρίνησης της ακριβούς ημερομηνίας έναρξης της σύμβασης για τον 

υπολογισμό του εργατικού κόστους και την ορθή σύνταξη της οικονομικής προσφοράς των 

διαγωνιζόμενων 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ:  στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στη σελίδα 36 αναφέρεται «Σημειώνεται 

ότι υφίσταται ρήτρα αναπροσαρμογής τιμής σύμφωνα με  το άρθρο 7 του Ν4965/2022 

υπό  τους περιορισμούς του άρθρου 132 Ν 4412/2016».  

    

ΣΤ) εάν πρέπει να υπολογιστεί το προσωπικό με 6ωρη απασχόληση ως ΠΛΗΡΗ απασχόληση 

στον πίνακα Α του υποδείγματος της Οικονομικής Προσφοράς και συγκεκριμένα στο σημείο όπου 

αναγράφεται: «Μικτές αποδοχές Απασχολουμένων με ΠΛΗΡΗ απασχόληση»  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ:  στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στη σελίδα 94 στο Παράρτημα V Υπόδειγμα 

Οικονομικής προσφοράς αναγράφεται: : «Μικτές αποδοχές Απασχολουμένων με ΠΛΗΡΗ 

απασχόληση». Ως πλήρη απασχόληση νοείται η 6ωρη ημερήσια καθημερινή  απασχόληση. 

(σύμφωνα με την υπ’ αρ 33700/2890/16-05-1950 απόφαση του Υπ. Συντονισμού Εργασίας και 

Οικονομικών [ΦΕΚ 92/Β/1950, Δ.Ε.Ν. σελ 236 αρθρ 2 παρ 5], 182/1985 Εγκύκλιο του Ι.Κ.Α ΕΤΑΜ, 27/20-

03-2012 Εγκύκλιο Ι.Κ.Α., και την υπ’ αρ. 619/2020 απόφαση Α.Ε.Π. 

 
 

Ζ) εάν στο τμήμα Ξ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ στις Ειδικές Υποχρεώσεις αναδόχου και 

συγκεκριμένα για το ότι αναφέρουμε στη διακήρυξη: «οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται τρεις (3) 



φορές την εβδομάδα και θα διατίθενται δύο (2) άτομα» και σχετικά με το αν οι ώρες ημερησίως είναι 4 

στο σύνολο δηλαδή από 2 ώρες έκαστος ή από 4 ώρες/άτομο 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ:  στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στη σελίδα 84 αναφέρεται   «Οι εργασίες 

καθαρισμού θα εκτελούνται τρεις (3) φορές την εβδομάδα και θα διατίθενται δύο(2) άτομα, 

για τέσσερις (4) ώρες κάθε ημέρα». 

Ως εκ τούτου αναφέρεται ευκρινώς ότι ζητούνται δυο άτομα για τέσσερις ώρες το καθένα  

 

 

Οι παρούσες διευκρινήσεις αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  

www.promitheus.gov.gr 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο υπηρεσιακό 
Αθήνα, αυθημερόν 

Η Γραμματέας  
 

Σωτηρία Γκούφα 

 

 

     

http://www.promitheus.gov.gr/
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