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ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις για τον με αρ. πρωτ. οικ. 27638/18.09.20 ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

άνω των ορίων (20PROC007376734) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους 

χώρους των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός 

του Ν. Αττικής καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής στην 

περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022. 

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων για παροχή διευκρινίσεων, όπως αυτά διαβιβάστηκαν 

εμπρόθεσμα στις 13/10/2020, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή παραθέτει τα παρακάτω: 

 

α) Στο Παράρτημα Ε_ Τεχνικές Προδιαγραφές συμβατικού αντικειμένου – Πίνακες 

Συμμόρφωσης  στο σημείο που ζητείται ορισμός επόπτη αναφέρεται αναλυτικά ότι:  «Ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά να διαθέσει επιπλέον άτομο ως επόπτη, πέραν των 

δηλωθέντων  καθαριστών/στριών. Ο ρόλος του επόπτη αφορά την επίβλεψη και άριστη 

εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους που 

έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δυο μερών καθώς και την επικοινωνία με τα αρμόδια 

όργανα της αναθέτουσας αρχής. Ο  ανάδοχος ορίζει την συχνότητα της επίβλεψης. Το 

κόστος απασχόλησης του επόπτη, θα βαρύνει τον ανάδοχο.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι επαφίεται στον συμμετέχοντα 

να ορίσει την συχνότητα της επίβλεψης (ώρες εργασίας και ημέρες) και καθώς και τον 

αριθμό του/των επόπτη/ων, δηλαδή αν θα είναι ένας για όλα τα τμήματα ή περισσότεροι 

του ενός, ο αριθμός του/των επόπτη/ων θα πρέπει να αναφέρετε στην τεχνική 

προσφορά, Παράρτημα Ε.  
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Η εκτέλεση των καθηκόντων του επόπτη έχει σκοπό την άριστη εκτέλεση της 

παρεχόμενης υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται στο εργατικό κόστος του άρθρου 68 του 

Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010). Κατά τα λοιπά είναι στην διακριτική ευχέρεια του 

οικονομικού φορέα ο τρόπος με τον οποίο θα εντάξει πιθανά κόστη επόπτη στην 

οικονομική του προσφορά.   

 

β) Σε ότι αφορά την δεύτερη Υπεύθυνη Δήλωση, σημείο iii «θα καταθέσει στην Αρχή, το 

αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού, αντίγραφο του θεωρημένου από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης (Σ.ΕΠ.Ε.) προγράμματος εργασίας 

των απασχολούμενων του και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησής του θα 

προσκομίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον» στο Β.11.3.2 της αναλυτικής διακήρυξης, η 

σχετική απαίτηση καλύπτεται καταθέτοντας τα προγράμματα εργασίας των 

απασχολούμενων  όπως έχουν ηλεκτρονικά υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

Η ανωτέρω διατύπωση καλύπτει την απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ως προς το 

σημείο αυτό. 
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