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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1230-2022-11-216/25-11-2022 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 914/2022   

 
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό Νο 914/2022 (Aρ.ΕΣΗΔΗΣ: 174516), με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμού και Ευπρεπισμού των εγκαταστάσεων της  ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με 
δυνατότητα μονομερούς παράτασης  εκ μέρους της ΕΑΒ για επιπλέον ένα (1) έτος (δικαίωμα προαίρεσης), συνολικού προϋπολογισμού τριετίας ενός εκατομμυρίου 
οκτακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων ευρώ (1.839.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V. : 90911200-8) 
ανακοινώνει ότι :  
 
Α. Τροποποιούνται οι όροι της διακήρυξης, λόγω εκ παραδρομής αναφορών, ως κάτωθι : 
 
Α.1. Στον όρο 4.2.α. - Προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού του Παραρτήματος Α-Τεχνικών προδιαγραφών (σελ.49) αντικαθίσταται το αναφερόμενο πλήθος 
εργαζομένων των παραγράφων Α2 και Α4, από 10 άτομα σε 11 άτομα και από 6 άτομα σε 10 άτομα, αντίστοιχα, ως κάτωθι:    
 
  “4.2.α.Να απασχολεί… 
Περιγραφή εργασιών παραγράφου Α1: 12 άτομα ημερησίως 
  Περιγραφή εργασιών παραγράφου Α2: 11 άτομα ημερησίως 
  Περιγραφή εργασιών παραγράφου Α4: 10 άτομα ημερησίως  
  Περιγραφή εργασιών παραγράφου Α5: 04 άτομα ημερησίως 
  Περιγραφή εργασιών παραγράφου Α6: 01 άτομα ημερησίως”   
 

Α.2. Στον όρο Α.2. - Καθημερινός καθαρισμός γραφείων & WC (14:30 – 21:30) του Παραρτήματος Α-Τεχνικών προδιαγραφών (σελ.46) συμπληρώνεται η φράση «Β’ 
Βάρδια» στο αναφερόμενο ωράριο ως επεξήγηση, ως εξής:  
 
«Α.2. Καθημερινός καθαρισμός γραφείων & WC (Β’ βάρδια: 14:30 – 21:30)» 
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Α.3. Στον όρο Α.6. - Καθαρισμός διαδρόμων κτιρίων (Α’ βάρδια: 14:30-21:30) του Παραρτήματος Α-Τεχνικών προδιαγραφών (σελ.47) αντικαθίσταται η λέξη «Α’» στο 
αναφερόμενο ωράριο με «Β’», ως εκ παραδρομής αναφορά, ως εξής: 
 
«Α.6. Καθαρισμός διαδρόμων κτιρίων (Β’ βάρδια: 14:30-21:30)»  
 
Α.4. Στον όρο Β.1.- Καθαρισμός υαλοπινάκων εισόδων κτιρίων, αίθριου και εξώστη κτ.10 (B’ βάρδια: 14:30-21:30) του Παραρτήματος Α-Τεχνικών προδιαγραφών 
(σελ.47), αντικαθίσταται η τελευταία λέξη του όρου, από «Α.4.» σε «Α.2.», ως εκ παραδρομής αναφορά, ως εξής:  
 
«Β.1. Καθαρισμός υαλοπινάκων εισόδων κτιρίων, αίθριου και εξώστη κτ.10 (B’ βάρδια: 14:30-21:30) 
…. 
Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από το προσωπικό της παραγράφου Α.2.» 
 
Α.5. Στον όρο 8.4.- Πίνακας των υπό καθαρισμό κτιρίων του Παραρτήματος Α-Τεχνικών προδιαγραφών (σελ.57,58,59) συμπληρώνεται η περιγραφή των κτιρίων 102 και 
104 ως επεξήγηση, ως εξής: 
 
 

Εγκαταστάσεις ΕΑΒ 

ΚΤΙΡΙΑ 104 
Ισόγειο 

1. Είσοδοι. 

2. Διάδρομοι, WC, Χώροι 

γραφείων,Ντους, Βοηθητικοί 

χώροι. 

3. Υαλοπίνακες. 

4. Έπιπλα γραφείων. 

 

Εγκαταστάσεις ΕΑΒ 

ΚΤΙΡΙΟ 102 

4 όροφοι 

Ισόγειο, 1ος όροφος, 2ος 

όροφος, 3ος όροφος  

1. Είσοδοι. 

2. Διάδρομοι, Χώροι γραφείων, 

WC, Ντους, Βοηθητικοί χώροι. 

3. Υαλοπίνακες. 

4. Έπιπλα γραφείων. 

5. Κλιμακοστάσια. 

 

 
Α.6. Στον όρο 8.1.- Πίνακας κτιρίων του Παραρτήματος Α-Τεχνικών προδιαγραφών (σελ.56) συμπληρώνεται το πλήθος των τετραγωνικών μέτρων καθαρισμού κεραμικών 
πλακιδίων στο κτίριο 34 (62 m²) , καθώς δεν έχει αναφερθεί εκ παραδρομής, ως εξής: 
 
«8.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΤΙΡΙΟ 34  62 (στήλη «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ /Μ²)» 





 
 

 

 

 
Ως εκ τούτου, το «ΣΥΝΟΛΟ (Μ²)» των τετραγωνικών μέτρων της στήλης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ /Μ² (σελ.56) » αντικαθίσταται με 3.632 m² αντί για το 
αναφερόμενο σύνολο των 3.570 m². 
 
Α.7. O Πίνακας οικονομικής προσφοράς (Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ, σελ.74) αναδιαμορφώνεται ως κάτωθι  
 





 
 

 

 

 
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμπληρώσουν το εν λόγω επικαιροποιημένο αρχείο xls το οποίο θα «ανέβει» στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ. 

1
Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα 

καθαρισμού (απασχόλησης 8 ωρών)
……………….

1
Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα 

καθαρισμού (απασχόλησης 7,5 ωρών)
……………….

2
Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα 

καθαρισμού (απασχόλησης 7 ωρών)
……………….

3
Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα 

καθαρισμού (απασχόλησης 2 ωρών)
……………….

4
Ώρες εργασίας εργαζομένου ανά ημέρα 

(για  απασχόληση 8 ωρών)
8

5
Ώρες εργασίας εργαζομένου ανά ημέρα 

(για  απασχόληση 7,5 ωρών)
7,5

6
Ώρες εργασίας εργαζομένου ανά ημέρα 

(για  απασχόληση 7 ωρών)
7

7
Ώρες εργασίας εργαζομένου ανά ημέρα 

(για απασχόληση 2 ωρών)
2

8
Ημέρες εργασίας εργαζομένου, ανά 

έτος (για "Δευτέρα-Παρασκευή")
252

9
Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά 

άτομο
……………….

10

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου 

(βάσει της Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγεται)

…………….

11
Νόμιμες Αποδοχές (για το σύνολο των 

εργαζομένων)
…………….

12
Ασφαλιστικές Εισφορές (για το σύνολο 

των εργαζομένων)
…………….

13 Διοικητικό κόστος …………….

14 Κόστος αναλωσίμων …………….

15 Εργολαβικό κέρδος …………….

16
Νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και 

τρίτων 
…………….

17 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) …………….

18 ΦΠΑ (24 %) …………….

19 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (με Φ.Π.Α.) …………….

τα σκιασμένα κελιά συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα, με ευθύνη του

α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ (σε €, χωρίς ΦΠΑ)





 
 

 

 

 
Α.8. Αντίστοιχα, στο Παράρτημα Β-Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς (σελ.72) , συμπληρώνεται η πρόταση Δ, αφορούσα το συμβατικό τίμημα τυχόν έκτακτων 
εργασιών, ως εξής:  
 
«Δ. Σε περίπτωση απαίτησης υλοποίησης  
α) των έκτακτων εργασιών του Γ.1. (σελ.48 και σελ.57-Πίνακας 8.3) η προσφερόμενη τιμή/τετραγωνικό μέτρο είναι 
……………………………………………………………………………………………………..…… (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) και η προσφερόμενη τιμή/εργατοώρα είναι 
……………………………………………………………………………………………………………………. (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) 
 
β) των έκτακτων εργασιών του Γ.2.(σελ.48),  η προσφερόμενη τιμή/τετραγωνικό μέτρο είναι ……………………………………………………………………………………………………..…… (σε 
ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) και η προσφερόμενη τιμή/εργατοώρα είναι ……………………………………………………………………………………………………………………. (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) 
 
 
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμπληρώσουν το εν λόγω επικαιροποιημένο αρχείο doc το οποίο θα «ανέβει» στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ. 
 

 

 
Β. Ακολουθούν απαντήσεις σε ερωτήματα υποψηφίων. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 914/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΡΩΤΗMATA ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ 

1) 
«…παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα κάτωθι : 
1) Στο Παράρτημα Β’ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και συγκεκριμένα στις 
γραμμές (1) & (3) του Πίνακα Α στην σελ. 74 της διακήρυξης, απαιτούνται προς 
συμπλήρωση τα εξής : 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΠΟΣΟ(σε €, χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 

Αριθμός εργαζομένων 
για κάθε 
ημέρα καθαρισμού 
(πλήρους 

απασχόλησης) 

……………….  

3 
Ώρες εργασίας 
εργαζομένου ανά 

8  

1) Ο ορθός Πίνακας θα μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.  

Βλέπε τους όρους Α.7. και Α.8. -Τροποποίηση όρων, ανωτέρω. 
 

 





 
 

 

 

ημέρα (για πλήρη 

απασχόληση)  

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», 

υποπαράγραφο (4.2.α) στις σελ. 48-49 και συναρτήσει των αναλυτικών ωραρίων που 

παρατίθενται στο «Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές», προκύπτουν τα εξής : 

• Περιγραφή εργασιών παραγράφου Α1: 12 άτομα ημερησίως με βάρδια 07:30-
15:00, ήτοι 7μιση ώρες εργασίας ημερησίως έκαστος, που συνεπάγεται με 
μερική απασχόληση 
• Περιγραφή εργασιών παραγράφου Α2: 10 άτομα ημερησίως με βάρδια 14:30-21:30, 
ήτοι 7 ώρες εργασίας ημερησίως έκαστος, που συνεπάγεται με μερική απασχόληση 

 Περιγραφή εργασιών παραγράφου Α4: 6 άτομα ημερησίως με βάρδια 07:30-15:00, 
ήτοι 7μιση ώρες εργασίας ημερησίως έκαστος, που συνεπάγεται με μερική 
απασχόληση 

• Περιγραφή εργασιών παραγράφου Α5: 04 άτομα ημερησίως με βάρδια 07:30-15:00, 
ήτοι 7μιση ώρες εργασίας ημερησίως έκαστος, που συνεπάγεται με μερική 
απασχόληση 
• Περιγραφή εργασιών παραγράφου Α6: 01 άτομα ημερησίως με βάρδια 14:30-21:30, 
ήτοι 7 ώρες εργασίας ημερησίως, που συνεπάγεται με μερική απασχόληση 
• Περιγραφή εργασιών παραγράφου Α3: 01 άτομο με βάρδια 08:00-10:00, ήτοι 2 ώρες 
εργασίας ημερησίως, που συνεπάγεται με μερική απασχόληση 
 
Όπως, λοιπόν, εμφαίνεται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης κανένα από 
τα απαιτούμενα άτομα δεν θα απασχοληθεί με 8 ώρες ημερησίως σε πενθήμερη βάση 
(ήτοι συνολικά 40 εβδομαδιαίες ώρες εργασίας) ώστε να εντάσσεται στην πλήρη 
απασχόληση. 
 

Κατόπιν, αυτών, παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν / τροποποιηθούν οι ανωτέρω 
γραμμές του Πίνακα Α’ του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς προκειμένου να 
συνάδουν με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.» 
2) «Στο άρθρο «6.2 Διάρκεια Σύμβασης» ορίζεται ότι : 
 
«6.2.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής 
της, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΑΒ, για ένα (1) επιπλέον 
έτος (δικαίωμα προαίρεσης).» 

2)Το 251 έχει αναγραφεί εκ παραδρομής και αντικαθίσταται από το 252. 
Οι πραγματικές ημέρες εργασίας του καθαρισμού ταυτίζονται με αυτές της 
λειτουργίας του εργοστασίου της ΕΑΒ και καθορίζονται αντιστοίχως από το 
Ετήσιο Ημερολόγιο Παραγωγής της εταιρείας. Απολογιστικά, για το έτος 
2021 το σύνολο των ημερών  παραγωγής  ήταν 228 (εξαιρουμένων των 
διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, των Θερινών διακοπών καθώς 
και άλλων λοιπών Αργιών όπως για παράδειγμα: της Πρωτοχρονιάς, της 





 
 

 

 

Επιπρόσθετα, στο Παράρτημα Β’ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και 
συγκεκριμένα στην γραμμή (5) του Πίνακα Α στην σελ. 74 της διακήρυξης, απαιτείται 
προς συμπλήρωση το εξής : 
 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΠΟΣΟ (σε €, χωρίς 
ΦΠΑ) 

5 

Ημέρες εργασίας 
εργαζομένου, ανά 
έτος (για "Δευτέρα-
Παρασκευή")  

251  

 
Εν προκειμένω, οι 251 ημέρες ανά έτος (για "Δευτέρα-Παρασκευή") που αναφέρονται 
στον ανωτέρω πίνακα δεν συνάδουν με τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν αυτή, καθώς λόγω του ότι δεν ορίζεται ακριβής 
χρονική διάρκεια της υπό ανάθεση σύμβασης και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας οι 365 ημέρες ενός έτους αναλύονται ως κάτωθι: 
 
- Σάββατα : 52 ημέρες 
- Κυριακές : 52 ημέρες 
- Επίσημες Αργίες : 9 ημέρες 
- Καθημερινές ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) : 252 
 
Κατόπιν αυτών και προκειμένου να υπολογισθεί το συνολικό εργατικό κόστος βάσει 
των όρων της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως είτε 
προσδιορισθεί η ακριβής χρονική διάρκεια της υπό ανάθεση σύμβασης, ώστε να είναι 
δυνατόν να υπολογισθούν ακριβώς οι εν λόγω ημέρες είτε όπως τροποποιηθούν οι 
ανωτέρω ετήσιες ημέρες της γραμμής (5) από 251 σε 252 ημέρες.» 

Καθαρής Δευτέρας, της Μεγ. Παρασκευής, του Αγίου Πνεύματος, των 
Ταξιαρχών). Επίσης, μπορεί να υπάρξουν έκτακτες περιπτώσεις, όπως για 
παράδειγμα ακραία καιρικά φαινόμενα κ.α., όπου μπορεί να επηρεάσουν 
τη λειτουργία της ΕΑΒ (πχ λόγω χιονιού, όπου το εργοστάσιο θα παραμείνει 
κλειστό και η προσέλευση για τον Ανάδοχο δεν θα απαιτείται καθώς αυτή 
θα είναι αδύνατη). 
 
Σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση του μηνιαίου τιμολογίου θα γίνεται 
απολογιστικά βάσει των πραγματικών ημερών υλοποίησης της σύμβασης 
ανά μήνα και της αντίστοιχης οριστικής πιστοποίησης/παραλαβής του 
αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 
 
 

3) «Στην παράγραφο (4.2.γ) του Παραρτήματος Α – Τεχνικές Προδιαγραφές στην 
σελ.49 απαιτείται το εξής: 
« 4.2.γ Να απασχολεί σε καθημερινή βάση και 1 άτομο τουλάχιστον ως επόπτη, 
επιπλέον των προβλεπομένων στην παράγραφο 4.2.α, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
έτη (για διαχείριση συναφών έργων) στις Α’ και Β’ βάρδιες προκειμένου να 
εξασφαλίζεται και να ελέγχεται η καλή εκτέλεση εργασιών.» 
 
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το καθημερινό ωράριο εργασίας του 
επόπτη, ώστε να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός του εργατικού κόστους του. 
Επιπροσθέτως, όπως διευκρινιστεί σε ποια γραμμή του Πίνακα Α πρέπει να 
αποτυπωθεί το εν λόγω κόστος.» 

3)  Ως κατ’ ελάχιστο, δύναται να απασχοληθεί ένας επόπτης, ο οποίος θα 
εποπτεύει την πρωινή και την απογευματινή βάρδια. Για παράδειγμα 
(χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό) , θα μπορεί να εργάζεται με ωράριο από 
11:00 έως 19:00 (8 ώρες). Υπάρχει επίσης η επιλογή από τον ανάδοχο, να 
απασχοληθούν περισσότεροι  από ένας  επόπτες.   
 
 





 
 

 

 

4)  «αναφέρεται η απαίτηση στην παράγραφο 2.4.2.5., σελίδα 26 της ως άνω 
διακήρυξης το εξής: 
 
 «Επίσης, απαιτείται η υποβολή «Πίνακα Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», στον οποίο 
θα αναφέρεται το όνομα του ηλεκτρονικού αρχείου που έχει υποβληθεί (π.χ. «Ποινικό 
Μητρώο.pdf»), σύντομη περιγραφή (π.χ. Ποινικό Μητρώο νόμιμου Εκπροσώπου) και ο 
όρος της διακήρυξης στον οποίο αναφέρεται/ αντιστοιχεί (π.χ. παρ. 2.2.9.2 Β.1.(α) και 
παρ. 2.2.3.)» 
 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν ο συγκεκριμένος όρος αφορά σε όλους 
τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά στον εν λόγω 
διαγωνισμό ή μόνο στον προσωρινό ανάδοχο του έργου.» 

 
4) O όρος αφορά μόνο τον προσωρινό Ανάδοχο.  

 
 
 

5) 
«1.- Με το άρθρο 31 ν. 4756/2020 νομοθετήθηκε μείωση ασφαλιστικών εισφορών 
εργοδότη – εργαζόμενου και συγκεκριμένα προβλέφθηκε ότι: «...1. Από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς 
εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και 
νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) 
ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, ως 
ακολούθως:...  
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την 31η.12.2021». 
.- Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 31 ν. 4756/2020, οι 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εργοδότη - εργαζόμενου) από 01.01.2021 οφείλονται 
μειωμένες κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 
1η.6.2020. Ακόμη, με την παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίστηκε ότι οι αμέσως 
ανωτέρω διατάξεις του ισχύουν έως την 31.12.2021. - Εξάλλου, με το άρθρο 81 του Ν. 
4826/2021 (ΦΕΚ Α` 160/07.09.2021), προστέθηκε παρ. 3 στο παραπάνω αρ. 31 του ν. 
4756/2020, σύμφωνα με την οποία «οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι 
την 31η.12.2022. 
-Εξάλλου, με το άρθρο 81 του Ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α` 160/07.09.2021), προστέθηκε 
παρ. 3 στο παραπάνω αρ. 31 του ν. 4756/2020, σύμφωνα με την οποία «οι διατάξεις 
του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την 31η.12.2022». 
Με άλλα λόγια, προκύπτει πως οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εργοδότη - 
εργαζόμενου) οφείλονται μειωμένες κατά τρεις (3) Ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος 
που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, για το χρονικό διάστημα των ημερολογιακών 
ετών από 2021 και 2022, με αποτέλεσμα να καταλείπεται περιθώριο παρερμηνειών 
αναφορικά με το εάν το ύψος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εργοδότη – 

5) Αυτό δε μπορεί να εκτιμηθεί από την ΕΑΒ εκ των προτέρων. 





 
 

 

 

εργαζόμενου) από την 01.01.2023 θα επανέλθει «αυτομάτως» στο ύψος που είχε 
διαμορφωθεί την 1η.6.2020 ή εάν, αντίθετα, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών 
από την 01.01.2023 και έπειτα εξαρτάται από νέα νομοθετική πρωτοβουλία. 
- Επειδή εν προκειμένω η προκείμενη διαγωνιστική διαδικασία αφορά στη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης, η διάρκεια της οποίας θα εκτείνεται και πέραν της 31.12.2022, 
παρακαλούμε να ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ με ποιο τρόπο θα πρέπει να υπολογίσουν τις 
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές στις προσφορές τους οι συμμετέχοντες 
Οικονομικοί Φορείς, 
 
Για τον λόγο αυτό ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να διευκρινιστεί 
(α) Εάν θα πρέπει να υπολογίσουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το 
διάστημα των ισχύος της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψιν το ισχύον σήμερα καθεστώς 
του ν. αρ. 31 του ν. 4756/2020.  
(β) Ή ΕΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΑ θα πρέπει να υπολογίσουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές 
εισφορές από τη μία: για ένα μεν πρώτο διάστημα, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς 
του αρ. 31 του ν. 4756/2020, και από την άλλη: για ένα επόμενο διάστημα, σύμφωνα 
με το προϊσχύον καθεστώς, δηλαδή εκείνο που ίσχυε προ της εισαγωγής του αρ. 31 
του ν. 4756/2020.  
Στην τελευταία αυτή περίπτωση να προσδιοριστεί για ποια ακριβώς διαστήματα, θα 
πρέπει οι οικονομικοί φορείς να υπολογίσουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές 
με τον έναν ή τον άλλο εκ των ανωτέρω τρόπων.» 

6) 
«Στην σελίδα 7 άρθρο 1.6 Δημοσιότητα, δεν υπάρχει αναφορά στα έξοδα 
δημοσίευσης. 
 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιόν βαρύνουν τα εν λόγω έξοδα (αναθέτουσα 
αρχή ή ανάδοχο) και στην περίπτωση του αναδόχου παρακαλούμε όπως μας 
ενημερώσετε για το ακριβές ποσό.» 

6) Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ΕΑΒ. 
 

7) 
«Στη σελίδα 15, κεφάλαιο Κριτήρια Επιλογής παράγραφος 2.2.6 Τεχνική & 
Επαγγελματική ικανότητα, όσον αφορά την περίπτωση (β) αναφέρεται ότι «να 
διαθέτουν προσωπικό καθαριότητας… Προδιαγραφές της παρούσας». 
 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η τριετίες που θα υπολογισθούν θα είναι 
αμειβόμενες.» 

7) Oι εργαζόμενοι προ του 2012, με βάση την εγκύκλιο 7613/19, που δεν 
ακυρώθηκε από το ΣτΕ, θα πρέπει να λάβουν τις νόμιμες αυξήσεις στις 
τριετίες τους (10% ανά τριετία). Αντίθετα, για τους εργαζόμενους μετά το 
2012, παραμένουν «παγωμένες» οι τριετίες, μέχρι το ποσοστό της 
ανεργίας να υποχωρήσει σε μονοψήφια ποσοστά, δηλαδή κάτω από το 
10%, όπως είναι και η μνημονιακή δέσμευση. 





 
 

 

 

 
8) 
«Στη σελίδα 15, κεφάλαιο Κριτήρια Επιλογής παράγραφος 2.2.6 Τεχνική & 
Επαγγελματική ικανότητα, όσον αφορά την περίπτωση (β) αναφέρεται ότι «να 
διαθέτουν προσωπικό καθαριότητας… Προδιαγραφές της παρούσας». 
 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν την παραπάνω απαίτηση καλύπτει η 
κατάθεση του πίνακα προσωπικού Ε4 στην οποία αναγράφεται η προϋπηρεσία του 
προσωπικού.» 

 

8) Nαι εάν και εφόσον από εκεί προκύπτει η πλήρωση του κριτήριου. 

9) 
«Στη σελίδα 15, κεφάλαιο Κριτήρια Επιλογής παράγραφος 2.2.6 Τεχνική & 
Επαγγελματική ικανότητα, όσον αφορά την περίπτωση (β) αναφέρεται ότι «να 
διαθέτουν προσωπικό καθαριότητας… Προδιαγραφές της παρούσας».  
Για την πλήρωση του παραπάνω κριτηρίου στη σελίδα 22 αναγράφεται ότι απαιτείται 
κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης συναίνεσης στην επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων. 
 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση θα 
κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή ή μέσω Gov.» 
 

9) Θα κατατεθεί μέσω Gov. 

10) 
«Στη σελίδα 15, κεφάλαιο Κριτήρια Επιλογής παράγραφος 2.2.6 Τεχνική & 
Επαγγελματική ικανότητα, όσον αφορά την περίπτωση (γ) αναφέρεται «να διαθέτουν 
τον απαιτούμενο… Προδιαγραφές της παρούσας».  
Στη σελίδα 22 της διακήρυξης προς απόδειξη του παραπάνω κριτηρίου αναγράφεται 
«Κατάλογο του… απαιτηθεί από την ΕΑΒ.» 
 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση θα 
συνοδεύεται από συμφωνητικό μίσθωσης για να τεκμαίρεται η απαίτηση.» 

 

10) Όχι. Αρκεί η Υπεύθυνη Δήλωση. 





 
 

 

 

 
11) 
«Στη σελίδα 16, κεφάλαιο Κριτήρια Επιλογής παράγραφος 2.2.6 Τεχνική & 
Επαγγελματική ικανότητα, όσον αφορά την περίπτωση (δ) αναγράφεται «να διαθέτουν 
τα αναλώσιμα… Προδιαγραφές της παρούσας.». 
 
Δεδομένου ότι στο παράρτημα Α δεν αναγράφονται οι απαιτούμενες ποσότητες 
παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι δεν απαιτείται η κατοχή όλων των 
αναλωσίμων καθαριότητας και απολυμαντικών κατά την υποβολή της προσφοράς, 
παρά αρκεί μία δέσμευση από τους υποψήφιους αναδόχους για την χορήγηση των 
απαιτούμενων υλικών όπως περιγράφονται στο έργο.» 

 
11) Aρκεί μία δέσμευση από τους οικονομικούς φορείς.  

 
12) 
“Στην διακήρυξη αναγράφεται ο όρος «Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.», και δεν υπάρχει 
πρόβλεψη για αναπροσαρμογή του τιμήματος της Σύμβασης. 
 
Δεδομένου ότι, υπάρχει η δυνατότητα αναπροσαρμογής του τιμήματος σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ. 10και 10α του Νόμου 4965/2022(Α΄162), μετά από απόφαση της 
Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε σε 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παραπάνω νομοθεσία εάν θα υπάρξει η ανάλογη 
αναπροσαρμογή” 

12) Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και 
φύλαξης κτιρίων ορίζεται στο Ν.4965//2022 ότι η τιμή αναπροσαρμόζεται 
υποχρεωτικά, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132, σύμφωνα με τον 
τύπο: 
Τ = Τπροσφοράς Χ (1+α) 
Όπου α: το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζόμενου σε 
σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών, Τ_προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του 
οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η 
αναπροσαρμοσμένη τιμή. Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο 
αν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την 
εφαρμογή της. 

 
13) 

“Διευκρίνιση επί των κρατήσεων υπέρ τρίτων που προβλέπονται στη Διακήρυξη. 
1.- Στο άρθρο 19 («Καταργούμενες διατάξεις») του ν. 4912/2022 προβλέφθηκε ότι: 
«Από την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία διορίζονται ο 
Πρόεδρος και τουλάχιστον έξι (6) Σύμβουλοι της Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 348 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), καταργούνται: (α) τα άρθρα 1 έως 10 του ν. 
4013/2011 (Α΄ 204) για την «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» 
(«Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» ή «Αρχή») και (β) το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 365 του ν. 4412/2016». 
1.1. Ακολούθως, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 29/27.9.2022 (ΦΕΚ 908/30.09.2022 τεύχος 
Υ.Ο.Δ.Δ.) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας Διορίζονται ο 
Πρόεδρος και οι (8) Σύμβουλοι της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 
1.2.- Σημειωτέον δε ότι, στο αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ίσχυε προ της 
ανωτέρω τροποποίησης, προβλεπόταν κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των 

 
13) Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των 
συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22  (Α΄59) και στον 
ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 





 
 

 

 

συμβάσεων που υπάγονται στον εν λόγω νόμο «για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της ΑΕΠΠ». 
1.3.- Δεδομένης της μετονομασίας της ΑΕΠΠ σε ΕΑΔΗΣΥ, το παραπάνω άρθρο 350 του 
ν. 4412/2016, τροποποιήθηκε ως εξής: 
«3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής[εν. ΕΑΔΗΣΥ], 
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον 
παρόντα νόμο και στον ν. 4413/2016 (Α΄ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, […]» 
1.4.- Περαιτέρω, στο αρ. 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, εξακολουθούσε να προβλέπεται η 
κράτηση 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
2.- Συνεπώς, αφ’ ης στιγμής εκδόθηκε η πράξη ορισμού του Προέδρου και των μελών 
της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., καταργείται η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ως εκ τούτου καταργείται και η κράτηση 
0,07 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Συνεπώς, πλέον, θα πρέπει να υπολογίζεται μία ενιαία 
κράτηση υπερ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκ ποσοστού 0,1 %. 
2.1.- Τα αμέσως ανωτέρω επιρρώνονται με την από 7.10.2022 Ανακοίνωση της 
ΕΑΔΗΣΥ, η οποία διευκρίνισε τα εξής: 
«07.10.2022 
Σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 
4912/21 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ59/τ. Α΄/17.03.22) ), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων 
των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον Ν.4413/2016 (Α' 148), 
αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της 
χρηματοδότησης, Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή 
τροποποιητικής σύμβασης. 
Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ) και κατατίθεται σε 
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 
Τράπεζα της Ελλάδας: ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286 
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432». 
 

3.- Ωστόσο, στο κεφάλαιο 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ παράγραφος 5.1 
Τρόπος πληρωμής, και επιπλέον στον παρατιθέμενο Πίνακα Ανάλυσης Κόστους, 
παρατίθεται πεδίο «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ», όπου και αναγράφεται, 
αντί του νέου ποσοστού κρατήσεων , το παλαιό ποσοστό, δηλαδή εκείνο που ίσχυε 
προς της ανωτέρω νομοθετικής μεταβολής. 
 
3.1.- Συνεπώς, εν όψει των ανωτέρω, παρίσταται ανάγκη να διευκρινιστεί πως ακριβώς 
οφείλουν οι συμμετέχοντες να υπολογίσουν τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι 





 
 

 

 

εάν οφείλουν να τις υπολογίσουν με το νέο ποσοστό που προκύπτει μετά την 
κατάργηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ή, εάν αντίθετα, οφείλουν να τις υπολογίσουν με το 
προηγούμενο ποσοστό, που ίσχυε προ της ανωτέρω μεταβολής.” 
 

14) 
“Στη σελίδα 45, του παραρτήματος Α – Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης, 
παράγραφο ΓΕΝΙΚΑ, αναγράφεται «Ο εξοπλισμός (καρότσια, κάδοι, κλπ)… 
επιστημονικές εξελίξεις.» 
 
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ο παραπάνω όρος περί καινούργιου και 
αμεταχείριστου εξοπλισμού αφορά την παράγραφο 5.1.2. Παρελκόμενος εξοπλισμός 
καθώς και τα ΠΡΟΪΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (σελίδα 50), και όχι τα 
μηχανήματα της παραγράφου 5.1 (σελίδα 49)” 
 

14) Ο  όρος περί καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού αφορά την 
παράγραφο 5.1.2, δηλαδή τον παρελκόμενο εξοπλισμό καθώς και τα 
σχετικά προϊόντα καθαρισμού  και όχι τα μηχανήματα της § 5.1. 

15) 
“Στις σελίδες 48-49 της διακήρυξης αναφέρεται στην σημείωση 4.2.γ «Να απασχολεί 
σε καθημερινή… εκτέλεση εργασιών» 
 
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι για την καλή εκτέλεση εργασιών 
χρειάζεστε φυσική παρουσία ενός επόπτη για τις ώρες 07:30 – 21:30.” 

15) Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 3. 
 

16) 
“Στη σελίδα 74 της διακήρυξης στον Πίνακα Α της οικονομικής προσφοράς 
αναφέρεται ότι οι Ημέρες εργασίας εργαζομένου, ανά έτος (για "Δευτέρα-
Παρασκευή") είναι στον αριθμό 251. 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Ημέρες εργασίας εργαζομένου, ανά έτος (για 
"Δευτέρα - Παρασκευή") είναι 252. 
 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τον ακριβή αριθμό ημερών για τον 
υπολογισμό της τεχνικής ανάλυσης και της οικονομικής μας προσφοράς.” 

16) Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 2. 
 





 
 

 

 

17) 
“Στο παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές (σελίδα 45) παράγραφο 2.5 αναφέρεται 
ότι «Το προσωπικό…Β΄ βάρδιας». 
Στη σελίδα 46-47 περιγράφονται οι εργασίες της Ομάδας Α.4. οι οποίες θα 
απασχολούν προσωπικό της Ά Βάρδιας. Στη σελίδα 47 περιγράφονται οι περιοδικές 
εργασίες της ομάδας Β.1. όπου θα γίνει η χρήση του προσωπικού της ομάδας Α.4. Οι 
εργασίες όμως της Ομάδας Β.1. θα γίνουν με προσωπικό της Β΄ Βάρδιας, ενώ η 
ομάδα Α.4. απασχολεί προσωπικό της Α΄ Βάρδιας. 
 
Συνεπώς, δεδομένου ότι το προσωπικό των 2 βαρδιών (Ά & ΄Β) δεν μπορεί να είναι το 
ίδιο παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποια άτομα θα αναλάβουν τις εργασίες 
της ομάδας Β.1.” 
 

 
17) Βλέπε όρο Α.4. - Τροποποίηση όρων, ανωτέρω. 
 
 
 

18)  
“Στην παράγραφο «1.6 Δημοσιότητα» της διακήρυξης αναφέρεται: «Α. 

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Β. 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο.» 
 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν υπάρχουν έξοδα δημοσίευσης κι αν 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο ή την Αναθέτουσα Αρχή.” 

18) Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 6. 

19) «Στην Παράγραφο 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

αναφέρεται: «Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 

διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.» Στην Παράγραφο 3.1.1 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών αναφέρεται: «Ηλεκτρονική 

Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 5η εργάσιμη 

ημέρα και ώρα 10:30 π.μ.»  

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν 5η εργάσιμη ημέρα, εννοείται την 5η 

εργάσιμη μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών που 

έχει ορισθεί η 23/11/2022, άρα ο φυσικός φάκελλος της προσφοράς μας θα 

19) Όπως αναφέρεται στους όρους της διακήρυξης. 

 





 
 

 

 

πρέπει να προσκομισθεί το αργότερο έως τις 30/11/2022 ή κάποια άλλη 

ημερομηνία.» 
 

20) «Στην Παράγραφο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα αναφέρεται: «Για την 

απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά 

του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο.» Παρακαλούμε 

να μας διευκρινίσετε εάν όλα τα οριζόμενα στις υποπαραγράφους Α, Β1 έως 

και Β11 δικαιολογητικά κατατίθενται ΜΟΝΟ από τον προσωρινό ανάδοχο ή 

και κατά την υποβολή της προσφοράς. 

Ειδικά θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε για τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 

«Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6» οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:…………. B) Κατάλογο του προτεινόμενου 

προσωπικού για την υλοποίηση της σύμβασης, συνοδευόμενη από: i) Βεβαίωση 

προϋπηρεσίας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, από την οποία θα προκύπτει 

η χρονική διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας ii) Αντίγραφο 

Βιβλιαρίου Υγείας σε ισχύ, καθώς και iii) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 

συναίνεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων/στοιχείων για τους 

σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, προς εφαρμογή του νέου Γενικού 

Κανονισμού ΕΕ 2016/679 27.04.2016, για έκαστο εργαζόμενο καθαριότητας 

καθώς και για τον επόπτη εργασιών.» Καθώς για τα συγκεκριμένα 

δικαιολογητικά απαιτούνται τα ακριβή στοιχεία των εργαζομένων που θα 

απασχοληθούν στο έργο, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε κατά 

το στάδιο υποβολής των προσφορών, τόσους μήνες πριν την υπογραφή της υπό 

ανάθεσης σύμβασης. 

20) Τα αναφερόμενα στην παρ.2.2.9.2. αφορούν τον προσωρινό Ανάδοχο 
και υποβάλλονται με τον φάκελο «Δικαιολογητικών προσωρινού 
Αναδόχου»  





 
 

 

 

21) «Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές, αναφέρεται: «Α.2. 

Καθημερινός καθαρισμός γραφείων & WC (14:30 – 21:30) Καθάρισμα και 

άδειασμα δοχείων απορριμμάτων, καταστροφέων εγγράφων και διαφόρων 

σκουπιδιών από τους χώρους εργασίας σε πλαστικούς σάκους που θα 

παρέχονται από την ΕΑΒ και οι οποίοι θα μεταφέρονται από το προσωπικό του 

Εργολάβου µε ειδικά καρότσια στους καθορισμένους χώρους για την 

αποκομιδή τους.»  

 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε: Α) Εάν οι πλαστικοί σάκοι που θα 

παρέχονται από την ΕΑΒ είναι όλων των μεγεθών και για όλες τις 

απαιτούμενες χρήσεις ή εάν θα πρέπει να παρέχουμε κι εμείς ως ανάδοχοι 

κάποιους σάκους. Και Β) Εάν τα ειδικά καρότσια μεταφοράς θα παρέχονται 

από την ΕΑΒ ή θα πρέπει να τα διαθέτει ο ανάδοχος» 
 

21) Όλοι οι σάκοι παρέχονται αποκλειστικά από την ΕΑΒ. Ο εξοπλισμός 
παρέχεται από τον ανάδοχο. 
 
 

22) «Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται: «Β. 

Περιοδικός καθαρισμός Εβδομαδιαίος καθαρισμός Β.1. Καθαρισμός 

υαλοπινάκων εισόδων κτιρίων, αίθριου και εξώστη κτ.10 (B’ βάρδια: 14:30-

21:30) Καθαρισμός του υαλοστασίου αίθριου (φωταγωγού) και του του εξώστη 

(βεράντα) κτιρίου 10. Πλύσιμο υαλοπινάκων εισόδων κτιρίων. Οι εργασίες 

αυτές θα εκτελούνται από το προσωπικό της παραγράφου Α.4.» Ωστόσο στην 

παράγραφο Α4 αναφέρεται: «Α.4. Καθημερινός καθαρισμός και ευπρεπισμός 

περιβάλλοντος χώρου της ΕΑΒ (Α’ βάρδια: 07:30-15:00)»  

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας από ποιο προσωπικό θα εκτελούνται οι 

εργασίες τις παραγράφου Β1 στην Β΄βάρδια 14:30-21:30 καθώς το προσωπικό 

της παραγράφου Α4 απασχολείται στην Α΄βάρδια 07:30-15:00΄ και σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.5 του ίδιου παραρτήματος «2.5 Το προσωπικό της Α’ 

βάρδιας που θα απασχολεί ο εργολάβος δεν θα είναι το ίδιο με το προσωπικό 

της Β’ βάρδιας.» 
 

22) Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 17  
 





 
 

 

 

23) «Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές, αναφέρεται: «Α.5. 

Γενικές βοηθητικές εργασίες και μεταφορές (Α’ βάρδια: 07:30-15:00). Το 

συγκεκριμένο προσωπικό θα απασχολείται σε βοηθητικές εργασίες για την 

κάλυψη των διαφόρων αναγκών των συνεργείων της Υπηρεσίας Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων & Περιβάλλοντος Χώρου. Σε εργασίες 

μεταφορών/διευθετήσεων χώρων (μεταφορές και μετακινήσεις επίπλων, 

άχρηστων μη επικίνδυνων υλικών και όχι για τη μεταφορά παραγωγικού 

εξοπλισμού ή αεροπορικού υλικού όπως ανταλλακτικά κα). Τέλος θα δύναται 

να εκτελεί εργασίες απολύμανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ στα 

πλαίσια των ενεργειών για την αντιμετώπιση εξάπλωσης της πανδημίας Covid-

19.»  

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε πως θα υπολογίσουμε τα τετραγωνικά 

μέτρα καθαρισμού που αντιστοιχούν σε κάθε εργαζόμενο της ομάδας Α5, 

εφόσον δεν αναφέρονται συγκεκριμένοι χώροι ή κτίρια που θα απασχολούνται» 
 

23) Οι εργασίες του προσωπικού της Α5, δεν σχετίζονται με τετραγωνικά 
μέτρα. 
 

 
 

24) «Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές, στην παράγραφο «Γ. 

Έκτακτες εργασίες» αναφέρεται: «Οι παρακάτω περιγραφόμενες εργασίες θα 

πραγματοποιούνται από τον Εργολάβο μετά από εντολή της ΕΑΒ και θα 

υλοποιούνται εντός ή εκτός εργασιακού πενθήμερου. Η χρέωση θα γίνεται 

βάσει συμφωνηθέντος ημερησίου εργολαβικού ανταλλάγματος.»  

 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε πως θα γίνει ο καθορισμός του ημερήσιου 

αυτό ανταλλάγματος, δεδομένου ότι θα εκτελούνται κι εκτός εργασιακού 

πενθημέρου, άρα και κατά τις Κυριακές και τις Αργίες και σε υπερωριακή 

απασχόληση, μέρες και ώρες οι οποίες απαιτούν προσαύξηση στις αμοιβές των 

εργαζόμενων. Επίσης διευκρινίστε μας εάν το κόστος αυτό της εργατοώρας 

μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις θα πρέπει να αναφέρεται κάπου στην 

οικονομική μας προσφορά.» 
 

24) Βλέπε τους όρους Α.7. και Α.8. -Τροποποίηση όρων, ανωτέρω. 
 
 

25) «Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές, στην παράγραφο 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ αναφέρεται: «Ο εργολάβος υποχρεούται να 

διαθέτει, οποτεδήποτε απαιτηθεί, τα παρακάτω μηχανήματα και εξοπλισμό. 5.1 

Μηχανήματα» Επίσης στην παράγραφο «2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα» 

αναφέρεται: «Για τυχόν στοιχεία του ζητούμενου εξοπλισμού του άρθρου 5 του 

Παραρτήματος Α-Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, τα οποία δεν 

βρίσκονται στην κατοχή του (π.χ. φορτηγό 3.5 τόνων), ο οικονομικός φορέας 

προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 στην οποία δηλώνει ότι θα τα 

25) Όλα τα μηχανήματα που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές 
5.1,θα πρέπει να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ κατά την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εκτός από εκείνα που  έχουν τη 
σημείωση: όποτε ζητηθεί.  





 
 

 

 

διαθέτει οποτεδήποτε απαιτηθεί από την ΕΑΒ.» Κατά την επίσκεψη μας στις 

εγκαταστάσεις της ΕΑΒ κι έπειτα από προφορικό μας ερώτημα μας 

ενημέρωσαν ότι όλα τα μηχανήματα του τεχνικού εξοπλισμού της παραγράφου 

5.1 θα πρέπει να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ καθημερινά και 

καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν ισχύει η προφορική απάντηση που λάβαμε 

ή εάν κάποια μηχανήματα (π.χ. φορτηγό 3,5 τόνων κ.λ.π.) θα μπορούμε να τα 

διαθέτουμε όποτε απαιτηθούν από την ΕΑΒ.» 
 

26) «Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές, στην παράγραφο 

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» αναφέρεται: «4.2.γ Να 

απασχολεί σε καθημερινή βάση και 1 άτομο τουλάχιστον ως επόπτη, επιπλέον 

των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4.2.α, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη 

(για διαχείριση συναφών έργων) στις Α’ και Β’ βάρδιες προκειμένου να 

εξασφαλίζεται και να ελέγχεται η καλή εκτέλεση εργασιών.»  

 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν μπορεί να απασχοληθεί ένας επόπτης ο 

οποίος θα εργάζεται σε βάρδια ενδιάμεση (π.χ. 11:00-19:00) για να μπορεί να 

επιτηρεί και τις δύο βάρδιες ή εάν απαιτούνται δύο επόπτες, ένας για κάθε 

βάρδια. Επίσης διευκρινίστε μας σε ποιο σημείο της οικονομικής μας 

προσφοράς θα πρέπει να υπολογισθεί το κόστος του επόπτη. (π.χ. Στο Εργατικό 

κόστος ή στο Διοικητικό κόστος;)» 
 

26) Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 3. 
 

27) «Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές στους «ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (M²) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» και συγκεκριμένα στον πίνακα 

«8.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» αναφέρονται όλα τα κτίρια, ωστόσο στον πίνακα 

«8.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ» όπου περιγράφονται 

αναλυτικά οι χώροι καθαρισμού ανά κτίριο, δεν περιλαμβάνονται τα Κτίρια 

102 και 104.  

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τους χώρους των κτιρίων αυτών (102 

και 104) προκειμένου να συντάξουμε την ορθότερη δυνατή τεχνική προσφορά 

για την καλύτερη εκτέλεση του έργου.» 
 

27) Βλέπε όρο Α.5. -Τροποποίηση όρων, ανωτέρω. 
 

 





 
 

 

 

28) «Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές στους «ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (M²) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» και συγκεκριμένα στον πίνακα 

«8.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» αναφέρονται όλα τα κτίρια μαζί με τα τετραγωνικά 

μέτρα καθαρισμού ανά είδος επιφάνειας καθαρισμού. Ωστόσο στο Κτίριο 34 

και στο Κτίριο 35 δεν αναγράφονται καθόλου τετραγωνικά μέτρα.  

 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα τετραγωνικά μέτρα των κτιρίων 34 και 

35 για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά 

εργαζόμενο.» 
 

28) Το κτίριο 35 εξαιρείται των εργασιών καθαρισμού. 
 
Για το κτ.34, βλέπε όρο Α.6.- Τροποποίηση όρων, ανωτέρω. 

29) «Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές στους «ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (M²) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» και συγκεκριμένα στον πίνακα 

«8.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» αναφέρονται όλα τα κτίρια μαζί με τα τετραγωνικά 

μέτρα καθαρισμού ανά είδος επιφάνειας καθαρισμού. Σύνολο τετραγωνικών 

μέτρων 35.966,50 (26.588,50+3.570,00+528,00+4.540,00+500,00+240). 

 

Στους πίνακες «8.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ» και «8.3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΑΙΤΗΣΗΤΗΣ ΕΑΒ» επίσης αναφέρονται κάποια τετραγωνικά ανά κτίριο ή ανά 

επιφάνεια καθαρισμού.  

 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν τα τετραγωνικά μέτρα των πινάκων 8.2 και 

8.3 συμπεριλαμβάνονται στα τετραγωνικά μέτρα του πίνακα 8.1 για να 

μπορέσουμε να υπολογίσουμε τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά 

εργαζόμενο.» 
 

29) Για τη διευκόλυνση κατανόησης της κατανομής των εργασιών 
του προσωπικού και τον συσχετισμό τους με τα m2,  παρατίθενται 
τα κάτωθι: 
 
Στον Πίνακα 8.1: 
Οι  εργαζόμενοι των παραγράφων Α1 (πρωί), Α2 (απόγευμα)  και 
Α6 (απόγευμα) είναι αυτοί που εκτελούν τις ημερήσιες εργασίες 
καθαρισμού και σχετίζονται με τον πίνακα 8.1 (συχνότητα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε ημερολόγιο 
παραγωγής).  
Ο εργαζόμενος της παραγράφου Α3, σχετίζεται αποκλειστικά με τις 
ημερήσιες εργασίες στα γραφεία στον Πύργο Αθηνών, (σε ημερήσια 
βάση, πραγματοποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε ημερολόγιο 
παραγωγής και είναι 2ώρης απασχόλησης).   
 
Πίνακας 8.2:  
Οι εργαζόμενοι των παραγράφων Α1(πρωί) και Α2 
(απόγευμα)  είναι αυτοί που εκτελούν και  τις εβδομαδιαίες 
εργασίες καθαρισμού και σχετίζονται με τον πίνακα 8.2 (συχνότητα 
1 φορά την εβδομάδα, όσες εβδομάδες προκύπτουν από το 
εκάστοτε ημερολόγιο παραγωγής). 
 
Πίνακας 8.3 
Υφίσταται  για την άντληση m2 που αντιστοιχούν ανά  είδος εργασίας, 
στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί εγγράφως ως έκτακτος καθαρισμός. 
Δεν συνυπολογίζεται στις τακτικές εργασίες. 





 
 

 

 

   
Σημείωση 
Οι εργαζόμενοι  της παραγράφου Α4 δεν σχετίζονται με τις  εργασίες  των 
πινάκων 8.1 και 8.2, καθώς θα πραγματοποιούν εργασίες στον 
περιβάλλοντα χώρο,  κάνουν χορτοκοπές, μεταφέρουν αναλώσιμα 
καθαρισμού κλπ. 
Επίσης, οι εργαζόμενοι της παραγράφου Α5  δεν σχετίζονται με τις 
εργασίες  των πινάκων 8.1 και 8.2, θα πραγματοποιούν γενικές βοηθητικές 
εργασίες (μεταφορές/διευθετήσεις χώρων, βοηθητικές εργασίες στην 
υπηρεσία 36102, εργασίες απολύμανσης για covid κλπ). 
Εξαίρεση για τα παραπάνω αποτελούν οι ετήσιες εργασίες, όπου  μέρος 
των οποίων περιλαμβάνεται στον πίνακα 8.1 (εκτός του καθαρισμού 
εξωτερικών υαλοπινάκων). Θα  μπορεί δηλαδή να απασχολεί προσωπικό 
από όλες τις παραγράφους.  
 

30) «Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς στον πίνακα 

«Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ» στο κελί 1 αναφέρεται: «Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα 

καθαρισμού (πλήρους απασχόλησης)» και στο κελί 3 αναφέρεται: «Ώρες 

εργασίας εργαζομένου ανά ημέρα (για πλήρη απασχόληση) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 8» 

Ωστόσο στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές» οι βάρδιες 

καθορίζονται: Α΄ βάρδια 07:30-15:00 άρα ώρες εργασίας 7,5 και όχι 8 που 

είναι η πλήρης απασχόληση. Β’ βάρδια 14:30-21:30 άρα ώρες εργασίας 7 και 

όχι 8 που είναι η πλήρης απασχόληση.  

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας για ποιους εργαζόμενους θα πρέπει να 

συμπληρωθούν τα κελία 1 και 3 (πλήρους απασχόλησης)» 
 

30) Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 1. 
 

31) «Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς στον πίνακα 

«Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ» στο κελί 5 αναφέρεται: «Ημέρες εργασίας εργαζομένου, ανά έτος 

(για "Δευτέρα-Παρασκευή") είναι 251» Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία οι 

εργάσιμες ημέρες ανά έτος για τους εργαζόμενους με πενθήμερη εργασία είναι 

260. Οι 251 ημέρες εργασίας που μας ζητάτε να υπολογίσουμε ανά έτος είναι 

λιγότερες των νόμιμων και προκύπτουν αν από τις 260 εργάσιμες αφαιρέσουμε 

τις 9 επίσημες αργίες. Ωστόσο, βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας οι εργαζόμενοι κατά τις ημέρες των επίσημων αργιών αμείβονται 

31) Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 2. 
 





 
 

 

 

κανονικά, ενώ εάν εργασθούν σε ημέρες επίσημης αργίας αμείβονται με 

προσαύξηση 75%.  

 

Παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν είναι σωστός ο αριθμός των 251 εργάσιμων 

ημερών ανά έτος που μας ζητάτε να υπολογίσουμε στην οικονομική μας 

προσφορά, και με ποιόν υπολογισμό προκύπτει, ώστε η οικονομική μας 

προσφορά να είναι σύμφωνη με την εργατική νομοθεσία.» 
 

32) «Στο «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» αναφέρεται: 

«Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας. Ο 

οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας:»  

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν με τον όρο «μέτρα εξασφάλισής 

ποιότητας» εννοείται τα ISO που διαθέτει η εταιρεία μας ή εάν θα πρέπει να 

προσκομίσουμε και κάποιο άλλο έγγραφο.» 

32) Θα πρέπει να αναφέρετε το ISO, εφόσον απαιτείται και από τη 
διακήρυξη παρ. 2.2.7. 
 
 

33) «Στο «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» αναφέρεται: 

«Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων Οι ακόλουθοι τίτλοι 

σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: α) τον ίδιο τον 

πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του»  

 

Επειδή δεν ορίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις στη σχετική 

προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της σύμβασης, παρακαλούμε 

διευκρινίστε μας εάν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους τίτλους 

σπουδών και ποιους αφορούν.» 

 

33) Συμπληρώνεται ή όχι, με ευθύνη του οικονομικού φορέα. Θα μπορούσε 
να συνδεθεί με τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού και του επόπτη 
εργασίας, όπως αναφέρονται στο κριτήριο επιλογής 2.2.6 (β).  
 
 

34) Στην διακήρυξη με αρ. 914/2022, παράγραφος 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου 

«Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών, στην σελίδα 28 αναφαίρετε: «Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με 

ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής 

προσφοράς τους τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, ήτοι: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων. Β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. Γ) Τη 

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 

34) Βλ. απάντηση στο ερώτημα 5. 





 
 

 

 

βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά 

άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.» 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 το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών που ισχύει κατά την 

ημερομηνία του διαγωνισμού ή θα υπολογιστούν με βάση τη νομοθεσία που 

ίσχυε πριν την μείωση; Αυτή η περίπτωση προϋποθέτει να καθορίσετε την 

ακριβή χρονική διάρκεια του έργου για αυτό το λόγο διευκρινίστε μας την 

ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. 

 

35) Στην διακήρυξη με αρ. 914/2022, παράγραφος 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου 

«Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών, στην σελίδα 28 αναφαίρετε: «Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.» 

 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε Εάν στην οικονομική προσφορά θα 

πρέπει να υπολογιστεί η παρακράτηση φόρου 8%; 

 

35) Η ΕΑΒ απαλλάσσεται από την παρακράτηση φόρου 8% .  

36) Στην διακήρυξη με αρ. 914/2022, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές 

Προδιαγραφές, στην σελίδα 49 αναφαίρετε: «4.2.γ Να απασχολεί σε 

καθημερινή βάση και 1 άτομο τουλάχιστον ως επόπτη, επιπλέον των 

προβλεπομένων στην παράγραφο 4.2.α, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη (για 

διαχείριση συναφών έργων) στις Α’ και Β’ βάρδιες προκειμένου να 

εξασφαλίζεται και να ελέγχεται η καλή εκτέλεση εργασιών.»  

 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε Τις ημέρες και ώρες εργασίας του 

επόπτη. 

 

36)  Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 3. 





 
 

 

 

37) Στην διακήρυξη με αρ. 914/2022, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Υπόδειγμα 

Οικονομικής προσφοράς, Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ, στην σελίδα 74 αναφέρεται:  

 

 
α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 

Αριθμός εργαζομένων 
για κάθε 
ημέρα καθαρισμού 
(πλήρους 
απασχόλησης) 

………………. 

2 

Αριθμός εργαζομένων 
για κάθε 
ημέρα καθαρισμού 
(μερικής 
απασχόλησης) 

………………. 

3 

Ώρες εργασίας 
εργαζομένου ανά 
ημέρα (για πλήρη 
απασχόληση)  

8 

4 

Ώρες εργασίας 
εργαζομένου ανά 
ημέρα (για μερική 
απασχόληση) 

2 

 

Από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές, στις σελίδες 45 -49 

προκύπτει ότι τα άτομα θα εργάζονται με 7 ώρες, 7,5 ώρες και 1 άτομο με 2 

ώρες.  

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν εκ παραδρομής έχει γραφτεί 

πλήρους απασχόληση στο πεδίο με α/α 1 και α/α 3; Εάν όχι τότε θα πρέπει να 

ανάγουμε τα άτομα σε πλήρη απασχόληση ώστε να δοθεί ο αριθμός των 

εργαζομένων στο πεδίο με α/α 1; 

 

37) Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 1. 





 
 

 

 

38) Στην διακήρυξη με αρ. 914/2022, στην παράγραφο 6.1 του παραρτήματος 

Α – Τεχνικές Προδιαγραφές, σελίδα 50, αναφέρεται: «Τα χρησιμοποιούμενα 

προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να πληρούν τους εξής όρους  

Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό 

CE.» Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε : Γενικότερα, τα υλικά 

καθαρισμού, δεν φέρουν σήμανση CE. Σήμανση CE φέρουν τα μηχανήματα. 

Επίσης, σήμανση CE mark φέρουν τα απολυμαντικά, των οποίων η χρήση 

ενδείκνυται για απολύμανση 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. 

38) Έχει αναγραφεί εκ παραδρομής.  

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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