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Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 8.2 ηεο 
Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ θαζώο θαη δύν (2) 
δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ηεύρνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
Σα πεξηερόκελα ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

Α. ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 
 
1ε Δξώηεζε 

«Άξζξν 12 «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», παξάγξαθνο 12.4 «Σερληθή Πξνζθνξά»,  

ηελ ππνπαξάγξαθν 12.4.3 «12.4.3 Απαηηήζεηο Πξνζσπηθνύ – Γηθαηνινγεηηθά» ζειίδα 21, 
αλαθέξεηαη: «Οη Γηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ: Τπεύζπλν Οκάδαο Καζαξηόηεηαο, 
Σερληθό Αζθαιείαο (ΣΑ) θαη Ιαηξό Δξγαζίαο (ΙΔ). πγθεθξηκέλα ην άηνκν ην νπνίν ζα νξηζζεί 
σο Τπεύζπλνο ηεο Οκάδαο Καζαξηόηεηαο ζα έρεη ζπληνληζηηθό ξόιν, ζα απαζρνιείηαη ζε 
θαζεκεξηλή βάζε θαη απαηηείηαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 10-εηή εκπεηξία ζην δεηνύκελν 
αληηθείκελν...» 
Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε εάλ ν Τπεύζπλνο ζα είλαη έλα από ηα άηνκα πνπ ζα 
εξγαζηνύλ ζηελ θαζαξηόηεηα ή αλ ζα ππάξρεη έλα επηπιένλ άηνκν σο επόπηεο. 
ηελ δεύηεξε πεξίπησζε, πνύ αθξηβώο ζα αλαθέξνπκε ην άηνκν απηό ζηνπο πίλαθεο ηεο 
νηθνλνκηθήο καο πξνζθνξάο;» 

 
Απάληεζε 
Ο  Τπεύζπλνο ηεο Οκάδαο Καζαξηόηεηαο πνπ ζα έρεη ζπληνληζηηθό ξόιν, δελ κπνξεί λα 
είλαη έλα από ηα άηνκα πνπ ζα εξγαζηνύλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εμαζθήζεη ηα 
θαζήθνληά ηνπ, σο επόπηεο. 
 
Η δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί, γηα ηνλ θάζε νηθνλνκηθό θνξέα, ζην άηνκν απηό, ζα 
ζπλππνινγηζηεί ζην πξνβιεπόκελν θνλδύιη «ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΟΥΗ ΣΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο Πίλαθεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο.  

 
 

2ε Δξώηεζε 

«Άξζξν 12 «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»,  παξάγξαθνο 12.4 «Σερληθή Πξνζθνξά»,  
 
ηελ ππνπαξάγξαθν 12.4.4, ζειίδα 22 αλαθέξεηαη «ηνλ Τπνθάθειν ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο απαηηείηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ηερληθή πεξηγξαθή εθαξκνγήο ησλ πξσηνθόιισλ 
COVID-19 από ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γηαγσληδόκελνπ, κε επζύλε θαη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλε από ηνλ Σερληθό Αζθαιείαο. 
… 
Αληί ηεο ζρεηηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ππνβιεζεί πηζηνπνηεηηθό, 
ζε κνξθή pdf, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα εθαξκνγήο 
πξσηνθόιισλ ηνπ COVID-19. 
 
Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε πνην είλαη ην ζύζηεκα γηα πηζηνπνίεζε εθαξκνγήο 
πξσηνθόιισλ ηνπ COVID-19.»   
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Απάληεζε 
Σν ζρεηηθό Πηζηνπνηεηηθό/Βεβαίσζε γίλεηαη απνδεθηό, όηαλ ρνξεγείηαη από αλεμάξηεην 
δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα παξνρήο πηζηνπνηεηηθνύ 
ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε πξσηνθόιισλ ηνπ COVID-19. 
 
 
3ε Δξώηεζε 

«ην Άξζξν 15 «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ» ζηελ ζειίδα 32 ζηελ παξάγξαθν «Σα 
απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθόινπζν ηξόπν», πεξίπησζε γ αλαθέξεηαη: 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 11.1, ηα απνδεηθηηθά ηζρύνπζαο 
εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο αξρήο 
ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρώλ ζε πεξίπησζε αλσλύκσλ εηαηξεηώλ, εθόζνλ 
έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο.  
 
Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε εάλ ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε θαιύπηεηαη από ην 
ΓΔΝΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΠΔΡΙ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ηεο Τπεξεζίαο Γ.Δ.Μ.Η., ζην νπνίν 
αλαθέξνληαη όηη νη κεηνρέο ησλ αλώλπκσλ εηαηξεηώλ κε βάζε ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό είλαη 
Ολνκαζηηθέο θαη Κνηλέο.»   

 
Απάληεζε 
Η πεξίπησζε γ ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Γηαθήξπμεο αλαθέξεηαη ζηνλ ρξόλν πνπ ζα πξέπεη λα 
έρνπλ εθδνζεί ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, δειαδή αλαθέξεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 11.1 θαη ζηα απνδεηθηηθά ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ζε 
πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο πξόηαζεο ηεο 
ζρεηηθήο παξαγξάθνπ: «……..πιζηοποιηηικά απμόδιαρ απσήρ ζσεηικά με ηην 
ονομαζηικοποίηζη ηυν μεηοσών ζε πεπίπηυζη ανυνύμυν εηαιπειών» δελ αθνξά ηνλ 
παξόληα δηαγσληζκό θαη εθ παξαδξνκήο ηέζεθε.  
 

 
4ε Δξώηεζε 

«ην Άξζξν 15 «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ» ζηελ παξάγξαθν 15.2» 
Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα» ππνπαξάγξαθνο 15.2.1, «εάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ.», 
πεξίπησζε α ζηελ ζειίδα 35, αλαθέξεηαη: «Φσηναληίγξαθν ηνπ - ηειεπηαίνπ 
θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνύ, ζεσξεκέλνπ από δεκόζηα αξρή, όπσο θαηαηέζεθε ζηελ 
αξκόδηα Τπεξεζία θαη ην ΦΔΚ όπνπ έγηλε ε δεκνζίεπζή ηνπ εάλ απαηηείηαη άιισο ε 
αλαθνίλσζε θαηαρώξεζεο ζην ΓΔΜΗ.»  
 
Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε εάλ ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε θαιύπηεηαη από ην 
Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο καο, ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή από ην 
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην, ην νπνίν απνηειεί αληίγξαθν από ην θαηαρσξηζκέλν ζηε κεξίδα 
ΓΔΜΗ ηεο εηαηξείαο.»  
 
Απάληεζε 
Ναη ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε θαιύπηεηαη από ην Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο 
καο, ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή από ην Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην, ην νπνίν απνηειεί 
αληίγξαθν από ην θαηαρσξηζκέλν ζηε κεξίδα ΓΔΜΗ ηεο εηαηξείαο, αιιά επίζεο απαηηείηαη 
θαη ε ππνβνιή ηεο αλαθνίλσζεο θαηαρώξεζεο ζην ΓΔΜΗ. 
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5ε Δξώηεζε 

«ην ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο πνπ αλαθέξνληαη νη θξαηήζεηο πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν 
αλαθέξεηε ηέινο θαη «νπνηαδήπνηε άιιε λόκηκε θξάηεζε ππέξ ηξίησλ πξνθύπηεη βάζε 
λνκνζεζίαο». Γεδνκέλνπ όηη ε παξαθξάηεζε θόξνπ 8% απνηειεί θόξν εηζνδήκαηνο θαη 
θνξνινγηθή ππνρξέσζε έθαζηνπ θνξνινγνύκελνπ, παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε 
αλ ε παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 8% ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη λα 
απνηππώζεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο καο κε 
απνηέιεζκα λα απμάλεη ηελ ηειηθή πξνζθεξόκελε ηηκή καο πξν Φ.Π.Α. θαηά 8%. Αλ λαη 
παξαθαινύκε λα δηεπθξηλίζεηε ζε πνίν πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο καο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα 
απνηππσζεί (εξγνιαβηθό θέξδνο, δηνηθεηηθό θέξδνο ή ζε θάπνην άιιν πεδίν).» 
 
Απάληεζε 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο αθνξά θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα θαη δελ απνηππώλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 
 

6ε Δξώηεζε 

ηελ παξάγξαθν 12.4.3 ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά ηα νπνία θαη 
πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, αλαθέξεηαη ε Ηιεθηξνληθή αλαγγειία ζην 
ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο θαη ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο 
πνπ απαζρνιεί ε εηαηξεία. 

Γεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία καο έρεη αλαζέζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο θαη ηνπ 
Ιαηξνύ Δξγαζίαο ζε εηαηξεία παξέρνπζα εμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο 
(ΔΞ.Τ.Π.Π.) θαη όηη ε ειεθηξνληθή αλαγγειία ζην (ΔΠΠΔ), βάζε λνκνζεζίαο, γίλεηαη πξηλ 
από ηελ έλαξμε ηνπ εθάζηνηε έξγνπ, ζα ζέιακε λα καο δηεπθξηλίζεηε αλ αληί ηεο αλσηέξσ 
Ηιεθηξνληθήο Αλαγγειίαο ζα κπνξνύζακε λα πξνζθνκίζνπκε Τπεύζπλε Γήισζε ηεο 
ζπλεξγαδόκελεο εηαηξείαο ε νπνία ζα επηβεβαηώλεη ηελ ελ ιόγσ ζπλεξγαζία. 

Απάληεζε 

ηελ πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ηνπ 
Σερληθνύ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο, αξθεί λα ππνβιεζεί ε ειεθηξνληθή αλαγγειία 
ζην ΔΠΔ γηα ηελ πθηζηάκελε ζπλεξγαζία ζαο.  
 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Σερληθόο Αζθαιείαο θαη ν Ιαηξόο Δξγαζίαο δελ 
αλήθνπλ ζην πξνζσπηθό ηνπ πξνζθέξνληα, δελ ζεσξείηαη παξνρή «ηξίηνπ» θαη ζπλεπώο 
δελ απαηηείηαη γηα ηα άηνκα απηά λα ππνβιεζνύλ δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ επίθιεζε 
πόξσλ ηξίησλ.  
 
Βιέπεηε, ζρεηηθή Γηεπθξίληζε Β2, ζην ηκήκα Β’ ηνπ παξόληνο. 
 
 

7ε Δξώηεζε 

«ηελ παξάγξαθν 12.4.5. αλαθέξεη όηη «Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 
πξνζθνκίζνπλ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λόκηκνπ εθπξόζσπνπ απηώλ, ελώπηνλ 
ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα 
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο, γηα ην 
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ θαιύπηεηαη από ην «Μεηξών Παξαβαηώλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ 
Καζαξηζκνύ ή/θαη Φύιαμεο». 
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Γεδνκέλνπ όηη ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενύηαη, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, λα ππνβάιεη γξαπηό αίηεκα πξνο ηε Γηεύζπλζε 
Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε 
πηζηνπνηεηηθνύ, από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ όιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, δελ είλαη δπλαηό λα 
γλσξίδνπκε απηή ηε ζηηγκή ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ θαιύπηεηαη από ην «Μεηξών 
Παξαβαηώλ Δηαηξεηώλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ ή/θαη Φύιαμεο». 
Θα ζέιακε λα καο δηεπθξηλίζεηε, αλ απαηηείηαη ζε απηή ηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ ε 
πξνζθόκηζε έλνξθεο βεβαίσζεο θαη αλ λαη, πνην είλαη ζπγθεθξηκέλα ην ελ ιόγσ ρξνληθό 
δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζέιεηε λα ζαο πξνζθνκίζνπκε έλνξθε βεβαίσζε.» 
 
Απάληεζε 

Δπηβεβαηώλεηαη ε ζρεηηθή απαίηεζε. 

ρεηηθά κε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ θαιύπηεηαη από ην «Μεηξών Παξαβαηώλ Δηαηξεηώλ 
Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ ή/θαη Φύιαμεο», ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζηελ 
Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, ώζηε 
λα ζαο ην δηεπθξηλίζεη.  

ε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ηνπ ζρεηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ από ην «Μεηξών Παξαβαηώλ 
Δηαηξεηώλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ ή/θαη Φύιαμεο», απαηηείηαη ε ελ ιόγσ έλνξθε 
βεβαίσζε πνπ ζα ππνβάιιεηε λα θαιύπηεη ζπλνιηθά ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

 

8ε Δξώηεζε 

«ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 15.2.1 θαη 15.2.2, 
απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε πξαθηηθνύ Γ.. ηεο εηαηξείαο πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην 
δηαγσληζκό θαζώο θαη ν νξηζκόο εθπξνζώπνπ. Θα ζέιακε λα καο δηεπθξηλίζεηε αλ 
απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ ΜΟΝΟ ζην ζηάδην ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ή αλ ζα 
πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.» 

Απάληεζε 

Δπηβεβαηώλεηαη όηη ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ζπκπεξηιακβαλόκελνπ 
ησλ  αλαθεξόκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο 15.2.1 θαη 15.2.2 ζα πξνζθνκηζηνύλ από ηνλ 
πξνζσξηλό κεηνδόηε. 
 

 
9ε Δξώηεζε 

«Θα ζέιακε λα καο δηεπθξηλίζεηε εάλ ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζην πεδίν 
«αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο» ησλ πηλάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζει 84-89, λα 
ππνινγηζηεί ε εξγνδνηηθή εηζθνξά αλά εξγαδόκελν γηα ηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό Παηδηθώλ 
Καηαζθελώζεσλ (Δ.Λ.Π.Κ.) πνπ απνηειεί πόξν ηνπ Δληαίνπ Λνγαξηαζκνύ γηα ηελ Δθαξκνγή 
Κνηλσληθώλ Πνιηηηθώλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.» 

Απάληεζε 
Η εξγνδνηηθή εηζθνξά αλά εξγαδόκελν γηα ηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό Παηδηθώλ 
Καηαζθελώζεσλ (Δ.Λ.Π.Κ.) απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα θαη σο εθ ηνύηνπ 
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 
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10ε Δξώηεζε 

«ην Πξνζάξηεκα (Γ) ηεο δηαθήξπμεο, ζει 77, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην «Απαηηνύκελν 
πξνζσπηθό αλά ζέζε» γηα ην θηίξην επί ηεο νδνύ Μεζνγείσλ 191-193, ζηηο εμακεληαίεο 
πεξηνδηθέο εξγαζίαο αλαθέξεηαη όηη ρξεηάδεηαη 6 άηνκα γηα 15 ώξεο/εκέξα. Παξαθαιώ πνιύ 
όπσο δηεπθξηλίζεηε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ εξγαηηθνύ θόζηνπο ηεο παξαπάλσ 
πεξηνδηθήο εξγαζίαο. Θα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε απιώο 6άηνκα*15σξεζ = 90 εξγαηνώξεο 
επηπιένλ γηα θάπνηεο εξγαζίεο πνπ θα γίλνληαη κέζα ζην εμάκελν.» 

Απάληεζε 
Γεληθόηεξα ην θόζηνο ησλ πεξηνδηθώλ εξγαζηώλ, αλάγεηαη ζε κεληαίν θόζηνο θαη 
πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ην εξγαηηθό θόζηνο όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ λνκνζεζία. Γειαδή 
θαη γηα ηηο πεξηνδηθέο εξγαζίεο ζα ππνινγηζηνύλ αλάινγα ηα θόζηε όπσο αλαιπηηθόηεξα 
θαίλνληαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ζηνπο Πίλαθεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
Τπελζπκίδεηαη ε  ππνρξέσζε αλάιπζεο ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
ηηκώλ γηα θάζε έλα πεδίν ησλ Πηλάθσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
 
Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζα είλαη ν λόκηκνο ηξόπνο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πιεξσκή ησλ αηόκσλ από ηνλ εθάζηνηε νηθνλνκηθό θνξέα. 

 
 

11ε Δξώηεζε 

«Θα ζέιακε λα καο ελεκεξώζεηε εάλ ππάξρεη θόζηνο δεκνζίεπζεο θαη αλ λαη, λα καο 
δηεπθξηλίζεηε ην πνζό θαζώο θαη ην αλ ην πνζό πνπ ηνπο αληηζηνηρεί θα πξέπεη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, λα ζπκπεξηιεθζεί ζην δηνηθεηηθό θόζηνο» 

Απάληεζε 
Οη Γεκνζηεύζεηο γηα ηνλ Γηαγσληζκό γίλνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Γηαθήξπμεο θαη 
δελ ππάξρεη θόζηνο δεκνζίεπζεο. 

 
 

12ε Δξώηεζε 

«ηε ζει. 9 ηεο δηαθήξπμεο νξίδεηαη όηη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
είλαη ζηηο 12/10/2020 θαη ώξα 11:00 π.κ. θαη ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13/10/2020 θαη ώξα 11:00 π.κ. Όκσο, ζηε ζει. 11, νξίδεηαη όηη ν 
θπζηθόο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα θαηαηεζεί εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ 
από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. ε πεξίπησζε πνπ ε ειεθηξνληθή ππνβνιή γίλεη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηόηε ε πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε ηεο έγγξαθεο πξνζθνξάο ζα 
είλαη έσο θαη ηηο 15/10/2020, ήηνη δύν (2) εκέξεο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξώλ. 

Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε ηελ θαηαιεθηηθή εκέξα θαη ώξα γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ 
θπζηθνύ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο.» 

Απάληεζε 

Δπηβεβαηώλεηαη όηη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηίηιν «Δπηκέξνπο Έληππα Γηθαηνινγεηηθώλ 
πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο», ζα ππνβιεζεί εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από 
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη γηα θάζε πξνζθέξνληα. 
Η εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ππνβνιή ζε Έληππε 
κνξθή ηνπ αλσηέξνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. 
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13ε Δξώηεζε 

«ηελ ζει. 18 ηεο δηαθήξπμεο αλαγξάθεηαη όηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
κέζν όξν εηήζηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ 550.000,00€. 

Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε ηα έηε ηα νπνία αθνξά ε αλσηέξσ απαίηεζε.» 

Απάληεζε 

Ο κέζνο όξνο εηήζηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 
ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε πνπ απηό είλαη κηθξόηεξν ηεο ηξηεηίαο, πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 550.000,00 €. 
Δπίζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 15.3.3 Γηθαηνινγεηηθά Υξεκαηνιεπηηθήο Ιθαλόηεηαο  
πξνζθνκίδνληαη  νη  Ιζνινγηζκνί θαη νη Καηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηωλ ηξηώλ (3) 
ηειεπηαίωλ νηθνλνκηθώλ ρξήζεωλ ή ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε 
πνπ απηό είλαη κηθξόηεξν ηεο ηξηεηίαο. 

 
 

14ε Δξώηεζε 

«ηε ζειίδα 23 ηεο δηαθήξπμεο αλαγξάθεηαη όηη «Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, κπνξεί λα 
γίλεηαη κε δύν δεθαδηθά……….. κηθξόηεξν ηνπ πέληε». 

Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε πσο ζα γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε ζε δύν δεθαδηθά, 
αθνύ ήδε ε ηηκή ζα αλαγξάθεηαη κε δύν δεθαδηθά. Αθόκε, ζε πεξίπησζε πνπ ν αλσηέξσ 
όξνο έρεη αλαγξαθεί εθ παξαδξνκήο, παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε εάλ έρνπκε ηε 
δπλαηόηεηα ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνύο λα αλαγξάςνπκε ηηκέο κε πεξηζζόηεξνπο 
δεθαδηθνύο.» 

Απάληεζε 

Η αλαγξαθή ησλ ηηκώλ ζηνπο Πίλαθεο ζα γίλεηαη ζε δύν δεθαδηθά ςεθία. 
Όηαλ γίλνληαη αξηζκεηηθέο πξάμεηο (π.ρ. πνιιαπιαζηαζκνί) κε αξηζκνύο πνπ έρνπλ δύν 
δεθαδηθά ςεθία, ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη ηηκή κε άλσ ησλ 2 δεθαδηθώλ. 
Δπνκέλσο ν ηξόπνο ζηξνγγπινπνίεζεο ηεο παξ. 13.2 αλαθέξεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο.  
 
 
15ε Δξώηεζε 

«ηελ ζει. 34 ηεο δηαθήξπμεο ζηελ παξ. 15.1.6. αλαγξάθεηαη όηη γηα ηελ πεξίπησζε 10.3.9. 
πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ θνξέα πεξί κε δηάπξαμεο επαγγεικαηηθνύ 
παξαπηώκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. 

Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε πνηα είλαη ε αξκόδηα Τπεξεζία γηα ηελ έθδνζε ηνπ 
αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ θαη εάλ απηό εθδίδεηαη γηα εηαηξείεο κε αληηθείκελν ηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ.» 

Απάληεζε 

ην άξζξν 15.1.6 αλαθέξεηαη γηα ηελ πεξίπησζε 10.3.9  όηη ζα πξνζθνκίζεηε πηζηνπνηεηηθό 
ηνπ αξκόδηνπ θνξέα (Δπαγγεικαηηθνύ Μεηξώνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ), ζην 
νπνίν ππάγεζηε, πεξί κε δηάπξαμεο επαγγεικαηηθνύ παξαπηώκαηνο. Οη Δηαηξείεο, γηα ηηο 
νπνίεο δελ πθίζηαηαη πεηζαξρηθόο θνξέαο ζα ππνβάιινπλ έλνξθε βεβαίσζε, όηη δελ 
ππάξρεη πεηζαξρηθόο θνξέαο θαη όηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξύ επαγγεικαηηθό παξάπησκα. 

 
 

 



 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 
ΣΔΤΥΟ 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

 
 

RFP-372/19 
A..: 98982    

 

 

 ει. 8 από 10 

16ε Δξώηεζε 

«ηελ ζει. 37 ηεο δηαθήξπμεο ζηελ παξ. 15.3.2. νξίδεηαη όηη ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπκβάζεσλ 
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ε παξαιαβή ηεο ζύκβαζεο. 

Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε πνην ζηνηρείν/δηθαηνινγεηηθό πξέπεη λα ππνβιεζεί γηα 
ηελ θάιπςε ηεο αλσηέξσ απαίηεζεο.» 

Απάληεζε 

ην άξζξν 15.3 αλαθέξεηαη όηη ν θαηάινγνο ζε κνξθή πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα 
παξνπζηάδνληαη νη ζπκβάζεηο παξνκνίνπ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ζπλάςεη ζύκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 11.2.1, ζπλνδεύεηαη από ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ηνπ εξγνδόηε, 
από ηα νπνία ζα πξνθύπηεη ε θαιή εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ, ζηα νπνία ζα πξέπεη 
λα αλαθέξνληαη ζαθώο ηα αθόινπζα: 

 Σν αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

 Οη ρξόλνη ππνγξαθήο, παξαιαβήο ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα από ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα 
ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά, απηά ζα δειώλνληαη κε ζρεηηθή Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ 
Γηαγωληδόκελνπ, ε νπνία ζα ζπλνδεύεη ηα πηζηνπνηεηηθά. 
 
Δπνκέλσο ην πηζηνπνηεηηθό ηνπ εξγνδόηε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 15.3 ηνπ ηεύρνπο 
ηεο Γηαθήξπμεο, είλαη ε βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε από ηελ νπνία ζα πξνθύπηνπλ ηα 
απαηηνύκελα ζηνηρεία. 
 

 

17ε Δξώηεζε 

«ηελ ζει. 51 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξνληαη ηα όξηα γηα ηελ αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο. 

Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε εάλ απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο κε ηελ ππνβνιή 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο λα δηαζέηνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ζύκθσλα κε 
ηα όζα αλαθέξνληαη ζηε ζει. 51 ή εάλ απηό απαηηείηαη κόλν από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν 
θαηά ην ζηάδην ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.» 

Απάληεζε 

ύκθσλα κε ην άξζξν 17.2.3, ν Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ζα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 
29 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα πξσηόηππα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα ζα πξνζθνκηζζνύλ από ηνλ 
Αλάδνρν εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο, καδί κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο ηεο 1εο δόζεο ησλ αζθαιίζηξσλ 

Ωο εθ ηνύηνπ δελ απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο λα 
δηαζέηνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην. 

 

18ε Δξώηεζε 

«ηε ζειίδα 73, αλαγξάθεηαη όηη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΡΑΦΔΙΩΝ επί ηεο 
Λεσθ. ΜΔΟΓΔΙΩΝ 191-193 είλαη 4.400m2. Τπνινγίδνληαο ηελ επηθάλεηα θαη ησλ γθαξάδ ε 
ζπλνιηθή επηθάλεηα αλέξρεηαη ζε 6.400m2. 

Παξαθαιώ όπσο καο δηεπθξηλίζεηε ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε 
ππόςε ζηνπο ππνινγηζκνύο καο.» 
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Απάληεζε 

Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο ζα ιάβεηε ππόςε ηα αλαγξαθόκελα ζηηο ζειίδεο 74, 75 θαη 76, 
όπνπ δηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ηελ επηθάλεηα ησλ γξαθείσλ δει. ηα 4.400κ2 νη ππεξεζίεο 
θαζαξηζκνύ ζα παξέρνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαζώο θαη ζε πεξηνδηθή βάζε, ελώ γηα ηελ 
επηθάλεηα ησλ γθαξάδ δει. ηα επηπιένλ 2.000κ2 νη ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ ζα παξέρνληαη 
κόλν ζε πεξηνδηθή βάζε ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο; ΙΙα. Δβδνκαδηαίσο θαη ΙΙγ. 
Γηκεληαίσο ηεο ζειίδαο 75. 

 

19ε Δξώηεζε 

«ηελ ζει. 73 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξνληαη ηα η.κ. γηα ηνλ ππόγεην ρώξν αξρείνπ ζηνλ 
ζηαζκό ΜΔΣΡΟ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» θαη ζπγθεθξηκέλα όηη έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 
2.500m2 θαη πεξηιακβάλεη θαη έλα κηθξό ρώξν γξαθείνπ θαη ηνπαιέηα πεξίπνπ 60m2. 

Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε εάλ ηα 60m2 ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 2.500m2 ή 
είλαη επηπιένλ απηώλ.» 

Απάληεζε 

Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο ζα ιάβεηε ππόςε ηα αλαγξαθόκελα ζηηο ζειίδεο 76,77 θαη 88, 
όπνπ δηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ηελ επηθάλεηα ησλ γξαθείσλ δει. ηα 60κ2 νη ππεξεζίεο 
θαζαξηζκνύ ζα παξέρνληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ελώ γηα ηελ επηθάλεηα ησλ γθαξάδ δει. 
ηα 2.500κ2 ν ππνινγηζκόο ζα γίλεη ζε πεξηνδηθή εμακεληαία βάζε. 

 
 

20ε Δξώηεζε 

«ηηο ζειίδα 78, αλαγξάθεηαη όηη ζηνπο 8 νηθίζθνπο ζηα γξαθεία ζηα επόιηα νη εξγαζίεο ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ελώ ζηε ζειίδα 86 αλαγξάθεηαη όηη ζηνλ ίδην 
ρώξν νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Παξαθαιώ όπσο καο δηεπθξηλίζεηε πνην είλαη ην νξζό.» 

Απάληεζε 

Σν ζσζηό είλαη απηό πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ζειίδα 76 θαη ζειίδα 78, δειαδή νη εξγαζίεο 
ζηνπο 8 νηθίζθνπο ζηα γξαθεία ζηα επόιηα ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 
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Β. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΣΟ ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
Β.1 Σν 2ν bullet ηεο παξ. 12.4.3 δηακνξθώλεηαη ωο εμήο: 

 

12.4.3 Απαηηήζεηο Πξνζωπηθνύ - Γηθαηνινγεηηθά  

 ……………………………………………………………………………………….. 
 

 Τπεύζπλεο Γειώζεηο, θαηά πεξίπηωζε 
α) ε πεξίπησζε πνπ ν Τπεύζπλνο ηεο Οκάδαο Καζαξηόηεηαο δελ είλαη 

κόληκν πξνζσπηθό ηνπ πξνζθέξνληα, απαηηείηαη λα ππνβιεζεί από ηνλ 
ίδην ηνλ Τπεύζπλν, Τπεύζπλε Γήισζε (ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε)  όηη 
απνδέρεηαη ηνλ νξηζκό ηνπ ζηε ζέζε απηή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε 
θαη γηα όιε ηελ πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ.  Σηην 
πεπίπηυζη αςηή θευπείηαι όηι η κάλςτη ηηρ θέζηρ είναι παποσή «ηπίηος» 
και απαιηείηαι να ςποβληθεί ηο ΤΕΥΔ για ηο άηομο αςηό, ηα ζσεηικά 
δικαιολογηηικά καηακύπυζηρ από ηον πποζυπινό Ανάδοσο και να 
εθαπμοζθούν οι διαηάξειρ ηυν όπυν πεπί επίκληζηρ πόπυν ηπίηυν ηος 
άπθπος 15.4 ηηρ Διακήπςξηρ.  Δάλ, ν Τπεύζπλνο αλήθεη ζην κόληκν 
πξνζσπηθό, ηόηε ζηελ Τπεύζπλε δήισζε ζα δειώλεηαη από ηνλ 
πξνζθέξνληα, όηη ν πξνηεηλόκελνο Τπεύζπλνο αλήθεη ζην κόληκν 
πξνζσπηθό ηνπ.  

 

Β.2 ην άξζξν 19 ηνπ ηεύρνπο ηεο Γηαθήξπμεο πεξηιακβάλεηαη ε παξαθάηω 
απαίηεζε 

 
19.1 ………………………………………………………………………………………… 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή πνηληθή, αζηηθή θαη δηνηθεηηθή επζύλε γηα 
νπνηεζδήπνηε δεκίεο, βιάβεο, αηπρήκαηα, ζάλαην θιπ πνπ ζα πξνθιεζνύλ εμ 
αηηίαο ή εμ αθνξκήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ζε πξόζσπα ή ζε αληηθείκελα 
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ή ζε 
νηνλδήπνηε ηξίην θαη από νηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία θαη αλ πξνέξρνληαη, έζησ θαη 
αλ νθείινληαη ζε ηπραία γεγνλόηα ή αλσηέξα βία ή απεηξία ή ακέιεηα θιπ ηνπ 
Αλαδόρνπ ή ηξίησλ ηνπο νπνίνπο ήζειε ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ, ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. απαιιαζζόκελεο από νηαδήπνηε επζύλε 
από απηήλ ηελ αηηία ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη 
εηδηθά. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα αζθαιείαο 
γηα ηελ απνηξνπή ηέηνησλ γεγνλόησλ. Οη ππνρξεώζεηο απηέο ηνπ Αλαδόρνπ, ζα 
ηζρύνπλ αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε ζπληξέρνπζαο ππαηηηόηεηαο ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ησλ ππό απηήο πξνζηεζέλησλ πξνζώπσλ. 

Σε πεπίπηυζη πος ο Ανάδοσορ έσει αναθέζει ηιρ ςπηπεζίερ ηος Τεσνικού 
Αζθάλειαρ και ηος Ιαηπού Επγαζίαρ ζε εηαιπεία παπέσοςζα εξυηεπικέρ 
Υπηπεζίερ Πποζηαζίαρ και Ππόλητηρ, απαιηείηαι ενηόρ 10 ημεπών από ηην 
ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ να ςποβάλει ηο  ππόγπαμμα επιζκέτευν ηος Τεσνικού 
Αζθαλείαρ.   

…………………………………………………………………………………………… 
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