
 
 

 
 
 
Θέμα: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό Νο36/2019 για την 
«Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε» 
για ένα έτος 
Σχετ.: Αίτημα παροχής διευκρινίσεων, ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα με αρ. 
πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 23070/7-11-2019  

 

 

Σε συνέχεια διευκρινιστικών ερωτημάτων τα οποία υποβλήθηκαν από 

ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα, μέσω του διαδικτυακού τόπου ΕΣΗΔΗΣ σχετικά 

με το διαγωνισμό του θέματος, σας, παραθέτουμε τα εξής: 

1. Σας επισημαίνουμε ότι το απαιτούμενο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, το 

οποίο εκ παραδρομής αναγράφεται ως ISO 1801:2008/OHSAS 1801:2007 στη παρ. 

2.2.6, σελ. 21 και στη παρ. 4 του Παραρτήματος Α, σελ. 60, της διακήρυξης, είναι 

το ISO 1801:2008/OHSAS 18001:2007. 

2. Σχετικά με το απαιτούμενο πιστοποιητικό, το οποίο απαιτείται ως αποδεικτικό 

μέσο στη παρ. 2.2.9.2. περ. Β1 (γ) σελ. 23 της διακήρυξης: «Ιδίως για την 

παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση γ’ της παρούσας πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς», έχει ισχύ η διάταξη της παρ. 17, του 

άρθρου 376, του Ν.4412/2016, η οποία αναφέρει: «Μέχρι να καταστεί εφικτή η 

έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 

του άρθρου 80,αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 

χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού».  
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Κατά συνέπεια, εφόσον δεν είναι ακόμα εφικτή η έκδοση του εν λόγω 

πιστοποιητικού, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου οικονομικού 

φορέα, η οποία θα έχει τη λειτουργία του αποδεικτικού μέσου στα αναφερόμενα 

της  παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση γ’, της διακήρυξης. 

3. Σχετικά με τον χρόνο έκδοσης των αποδεικτικών εγγράφων της παραγράφου 2.2.9.2 

της διακήρυξης, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, ως 

ισχύει, δηλαδή με όλες τις μέχρι τη δημοσίευση της διακήρυξης τροποποιήσεις του 

και κατά συνέπεια και αυτές οι οποίες επήλθαν με τον Ν.4605/2019.    

4. Τόσο στη παρ. 2 του άρθρου 2 σελ. 54 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης, όσο 

και στη παρ. 2 περ. III. «Υλικά – Εξοπλισμός – Μέσα» του άρθρ. 2 του 

Παραρτήματος Α σελ. 57 της διακήρυξης, αναγράφεται εκ παραδρομής 

«απορρυπαντικά», ενώ το ορθό είναι «απολυμαντικά».  

Δηλαδή η παρ. 2 του άρθρου 2 σελ. 54 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης 

διαμορφώνεται ως εξής : «Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από τον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και να φέρουν τον αριθμό άδειας 

κυκλοφορίας τους».  

Αντίστοιχα η παρ. 2 περ. III. «Υλικά – Εξοπλισμός – Μέσα», του άρθρ. 2 του 

Παραρτήματος Α σελ. 57 της διακήρυξης διαμορφώνεται ως εξής : «Τα 

απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 

(ΕΟΦ) και να φέρουν τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας τους». 

5. Οι αποθήκες των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ, που αναφέρονται στο Παράρτημα 

Α, άρθρο 2, Ι. Εργασίες καθαρισμού, σελ. 54, αφορούν τις αποθήκες οι οποίες 

υπάρχουν εντός των εγκαταστάσεων που αναγράφονται στο Παράρτημα Α, άρθρο 2, 

ΙΙ. Καθαρισμός ανά εγκατάσταση, σελ. 54 έως 57. Ο καθαρισμός των αποθηκών θα 

γίνεται εντός ωραρίου των καθαριστριών της κάθε εγκατάστασης. 

6. Για το κτίριο του Εργοταξίου Πυλαίας οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται από 

τις 9:00πμ έως τις 14:00μμ και οι συνολικές ημερήσιες εργατοώρες για τον 

καθαρισμό του εν λόγω εργοταξίου θα είναι πέντε (5) και όχι τέσσερις (4), όπως εκ 

παραδρομής αναγράφεται στη παράγραφο ΙΙ «Καθαρισμός ανά εγκατάσταση» του 

άρθρου 2 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης. 

7. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία υπό (γ), (δ) και (ε) του άρθρου 4 παρ. 2 της Τεχνικής 

Προσφοράς, Παραρτήματος Α, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο φάκελο της 

Οικονομικής Προσφοράς καθότι περιλαμβάνουν στοιχεία οικονομικής φύσης και όχι 

στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Ειδικότερα, στο άρθρο 4 παρ. 2 Περιεχόμενο 



 
 

φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα εξής στοιχεία: 

γ) η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι δ) Το ύψος 

του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών 

των εργαζομένων ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά. 

8. Τα στοιχεία πεδίου 5 του Μέρους IV του τυποποιημένου εντύπου ΤΕΥΔ, το οποίο 

αναφέρεται στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου 

οικονομικού φορέα, θα πρέπει να υποβληθούν από αυτόν μόνο όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη. Ειδικότερα το «πεδίο που αναφέρεται στην ασφαλιστική κάλυψη 

επαγγελματικών κινδύνων συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, μόνο στην 

περίπτωση που στα έγγραφα της σύμβασης έχει οριστεί ως κριτήριο επιλογής και 

ειδικότερα ως απαίτηση χρηματοοικονομικής επάρκειας ορισμένο ελάχιστο ποσό 

ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων που πρέπει να πληροί ο 

οικονομικός φορέας (π.χ. ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες που μπορεί να 

προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης ποσού τουλάχιστον ................)»1. 

 

 

 

 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών 

 

 
Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
 

                                                 
1 Κατευθυντήρια Οδηγία 23 Ε.Α.Α.ΔΗΣΥ, σελ. 28 
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