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ΘΕΜΑ: Διευκρινύςεισ επύ τησ αριθ. 1925/16-03-2018 Διακόρυξησ Διεθνούσ 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού για την ανϊδειξη αναδόχου, ο οπούοσ θα 

αναλϊβει την παροχό υπηρεςιών καθαριςμού  των χώρων του κεντρικού κτιρύου 

του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του 

Περιφερειακού Ινςτιτούτου Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.). 

 

ε ςυνέχεια των ερωτημάτων που τέθηκαν αναφορικά με τη Διακήρυξη, ςασ 

διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:  

1. Απϊντηςη ςε ερωτόςεισ ςχετικϋσ με τα ϋξοδα δημοςιεύςεων:  

την παράγραφο 1.6.3 «Έξοδα δημοςιεύςεων»  τησ Διακήρυξησ, αναφέρεται: «Η δαπάνη 

για τη δημοςίευςη τησ προκήρυξησ ςτον περιφερειακό και  τοπικό τύπο βαρύνει τον 

ανάδοχο (άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, με το οποίο προςτέθηκε η παρ. 3 ςτο άρθρο 4 του Ν. 

3548/2007). Οι δαπάνεσ δημοςίευςησ τησ προκήρυξησ ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ 

Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ βαρύνουν τον προώπολογιςμό τησ Ένωςησ.» 

Σα ποςά που αντιςτοιχούν ςτα έξοδα δημοςίευςησ με τα οποία θα επιβαρυνθεί ο 

Ανάδοχοσ/ οι Ανάδοχοι είναι τα εξήσ: 

 Για το Σμόμα 1 (Εφημερίδεσ Αθήνασ): ςύνολο δύο χιλιάδεσ εκατόν εβδομήντα 

ένα ευρώ και εικοςιπέντε λεπτά (2.171,25 €) μη ςυμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 

(με ΥΠΑ 24% 2.692,36 €).  

 Για το Σμόμα 2 (Εφημερίδεσ Θεςςαλονίκησ): ςύνολο χίλια εξακόςια ευρώ 

(1.600,00 €) μη ςυμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. (με ΥΠΑ 24% 1.984,00 €).  

ε περίπτωςη που οριςτεί ϋνασ Ανϊδοχοσ και για τα δύο τμόματα θα επιβαρυνθεί με 

το ςύνολο των δύο τμημάτων ήτοι με το ποςό των τριών χιλιάδων επτακοςίων 

εβδομήντα ένα ευρώ (3.771,25 €) (με ΥΠΑ 24% 4.676,35 €) 

 

2. Απϊντηςη ςε ερωτόςεισ ςχετικϋσ με τα αποδεικτικϊ μϋςα 

χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ:  

την παράγραφο 2.3.2 ωσ κριτήριο οικονομικήσ και χρηματοοικονομικήσ επάρκειασ 

απαιτείται ελάχιςτοσ Μέςοσ Ειδικόσ Ετήςιοσ Κύκλοσ Εργαςιών ίςοσ με το 50% τησ 

εκτιμώμενησ αξίασ κάθε Σμήματοσ και αφορά τα έτη 2015, 2016, 2017. 
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Ωσ αποδεικτικό μέςο των παραπάνω ορίζεται  ςτην παράγραφο 2.4.2.3. «Οι 

προςφέροντεσ που τηρούν μηχανογραφικά βιβλία πρέπει να προςκομίςουν επίςημα 

ιςοζύγια 12ου μηνόσ κάθε έτουσ και για τα τελευταία τρία (3) έτη ή για όςα έτη 

δραςτηριοποιείται η εταιρεία». 

Διευκρινίζεται ότι ςύμφωνα με τουσ οριςμούσ του νόμου και τησ διακήρυξησ , ςε 

περίπτωςη που για βάςιμο λόγο  που δεν είναι δυνατόν να κατατεθούν τα επίςημα 

οικονομικά ςτοιχεία τησ χρήςησ 2017 (π.χ. δεν έχουν ακόμα οριςτικοποιηθεί και 

υποβληθεί  ςτισ ςχετικέσ ηλεκτρονικέσ εφαρμογέσ όπωσ taxis και ΓΕΜΗ), οι 

προςφέροντεσ μπορούν  να αποδείξουν την χρημοτοοικονομική τουσ επάρκεια με 

οποιαδήποτε  άλλο τρόπο, π.χ. επιτρέπεται εν προκειμένω να καταθέςουν τα ςχετικά 

ςτοιχεία για έτη 2014, 2015 και 2016. 

 

3. Απϊντηςη ςε ερώτηςη ςχετικό με τα αποδεικτικϊ μϋςα επαγγελματικόσ 

εμπειρύασ του προτεινόμενου προςωπικού:  

την παράγραφο 2.4.2.3. ωσ αποδεικτικό μέςο τησ εμπειρίασ του προτεινόμενου 

προςωπικού  αναφέρεται ότι «Οι προςφέροντεσ πρέπει να προςκομίςουν καταςτάςεισ 

προςωπικού από το ώμα Επιθεώρηςησ Εργαςίασ που θα αποδεικνύουν την 

εμπειρία του προτεινόμενου προςωπικού ή/και βιογραφικά ςημειώματα 

ςυνοδευόμενα από τα αντίςτοιχα αποδεικτικά ςτοιχεία εμπειρίασ» 

 

Διευκρινίζεται ότι οι προςφέροντεσ μπορούν να υποβάλουν εύτε καταςτάςεισ 

προςωπικού από το ώμα Επιθεώρηςησ Εργαςίασ από τισ οπούεσ όμωσ θα πρϋπει να 

εμφαύνεται και να αποδεικνύεται η εμπειρύα του προτεινόμενου προςωπικού, 

εύτε βιογραφικά ςημειώματα ςυνοδευόμενα όμωσ από τα αντίςτοιχα αποδεικτικά 

ςτοιχεία εμπειρίασ, καθώσ τα βιογραφικά δεν ςυνιςτούν από μόνα τουσ απόδειξη 

εμπειρίασ.  Ωσ τέτοια μπορούν να είναι βεβαιώςεισ εργοδοτών, βεβαιώςεισ ενςήμων από 

τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορέα, ςχετικέσ ςυμβάςεισ και αποδείξεισ πληρωμών κλπ. 

 

4. Απϊντηςη ςε ερώτηςη ςχετικό με την υποχρϋωςη προςκόμιςησ πύνακα 

προςωπικού θεωρημϋνο από την Επιθεώρηςη Εργαςύασ κατϊ την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ:  

το Παράρτημα ΙΙΙ, ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ, Κεφάλαιο Γ ΛΟΙΠΕ 

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ (ΑΥΟΡΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 1 ΚΑΙ 2) τησ διακήρυξησ, 

αναφέρεται: «Κατά την υπογραφή τησ ςύμβαςησ, ο ανάδοχοσ υποχρεούται να καταθέςει 

ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πίνακα προςωπικού θεωρημένο από την Επιθεώρηςη Εργαςίασ, τον 

οποίο υποχρεούται να επανυποβάλει ςε περίπτωςη μεταβολήσ του» 

 

Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εφαρμογήν τησ Τ.Α. 5072/25-02-2013 (ΥΕΚ Β’ 449/25-02-

2013) περί υποχρέωςησ υποβολήσ των εντύπων αρμοδιότητασ ΕΠΕ ςτο Πληροφοριακό 

ύςτημα «ΕΡΓΑΝΗ», η ανωτϋρω απαύτηςη καλύπτεται από την κατϊςταςη 

προςωπικού τησ εταιρεύασ, όπωσ αυτό ϋχει υποβληθεύ ςτο Πληροφοριακό 

ύςτημα «ΕΡΓΑΝΗ», η οπούα θα πρϋπει να φϋρει αριθμό πρωτοκόλλου και 

ημερομηνύα υποβολόσ αυτόσ. 

 

5. Απϊντηςη ςε ερώτηςη ςχετικό με το απαςχολούμενο προςωπικό το μόνα 

Αύγουςτο 

 

το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III «ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ», ςτο ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α: 

«ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 
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ΣΟΚΣΙΡΙΟ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ΑΥΟΡΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 1)» αναφορικά με τισ ώρεσ απαςχόληςησ 

του προςωπικού  το μήνα Αύγουςτο αναφέρεται ότι: 

Κατ΄ εξαίρεςη για τον μήνα Αύγουςτο που δεν υλοποιούνται εκπαιδευτικά 

προγράμματα: 

Από Δευτέρα έωσ Παραςκευή: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

7:00 - 15:00 3  άτομα 

Διευκρινίζονται ότι: 

Α) Σα 3 αυτά άτομα, τα οποία θα απαςχοληθούν για 8 ώρεσ το καθένα κατά το μήνα 

Αύγουςτο, θα αναλάβουν τισ ςχετικέσ εργαςίεσ καθαριςμού του ςυνόλου των ορόφων 

και βοηθητικών  χώρων του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  που προβλέπει η Διακήρυξη, ήτοι  

ιςόγειο, 1οσ, 2οσ, 3οσ, 4οσ και 5οσ  όροφο του κτιρίου με τουσ  κοινόχρηςτουσ χώρουσ, 

(wc, διάδρομοι),  τα κλιμακοςτάςια όλων των ανωτέρω ορόφων με τα πλατύςκαλα  και 

το χώρο  του υπογείου. Οι ςχετικέσ εργαςίεσ αναφέρονται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο Α 

του Παραρτήματοσ ΙΙΙ. Δεδομένου ότι κατά το μήνα αυτό δεν υλοποιούνται εκπαιδευτικά 

προγράμματα και το κτίριο δεν δέχεται τόςο μεγάλο αριθμό επιςκεπτών, οι ανάγκεσ 

διατήρηςησ των χώρων καθαρών περιορίζονται αναλόγωσ. 

Β) την ανάλυςη τησ Οικονομικήσ Προςφοράσ για το Σμήμα 1 οι προςφέροντεσ πρέπει 

να ςυμπληρώςουν 2 πίνακεσ: έναν για το προςωπικό που θα απαςχοληθεί ςε όλουσ τουσ 

χώρουσ πλην του 4ου και 5ου ορόφου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και έναν για το προςωπικό που θα 

απαςχοληθεί ςτον 4ο και 5ο όροφο. Για τη ςύνταξη των πινϊκων τησ οικονομικόσ 

προςφορϊσ  θα πρϋπει να ληφθεύ υπόψη ότι από τα τρύα (3) ϊτομα, ϋνα (1) θα 

απαςχοληθεύ ςτον 4ο και 5ο όροφο και δύο (2) ςτουσ λοιπούσ ορόφουσ πλην του 

4ου και 5ου.  

Σο εργατικό κόςτοσ για τα 3 άτομα που θα απαςχοληθούν τον μήνα Αύγουςτο θεωρείται 

ότι έχει ήδη υπολογιςτεί  με τη ςύνταξη των ανωτέρω πινάκων. 

ημειώνεται ότι οι παραπάνω διευκρινίςεισ έχουν αναρτηθεί ςτην δικτυακή πύλη του 

Εθνικού υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων: www.promitheus.gov.gr 

καθώσ και ςτην ιςτοςελίδα τησ Αναθέτουςασ Αρχήσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ςτην ακόλουθη 

διαδρομή: www.ekdd.gr – Προμόθειεσ, Διαγωνιςμού – Διακόρυξη–  Διευκρινύςεισ. 

 

H ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..  

 

ΙΥΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΣΙΔΟΤ 

Αν. Καθηγότρια ΑΠΘ 
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