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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον με αριθ. πρωτ. 18306/20.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010798873) 

για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτηρίων που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτηρίων που 

στεγάζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής για τα έτη 2023 και 2024, με δικαίωμα 

προαίρεσης έξι μηνών (01.01.2025 έως 30.06.2025). 

 

Σε συνέχεια των κάτωθι ερωτημάτων για την παροχή διευκρινίσεων, όπως αυτά 
διαβιβάστηκαν εμπρόθεσμα στις 12/07/22, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ:  

 
« Αναφορικά με την προαναφερόμενη διακήρυξη, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα 
παρακάτω:  
1) Αναφορικά με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  
«ΧΏΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά να διαθέσει επιπλέον άτομο ως επόπτη, πέραν των 
δηλωθέντων καθαριστών/στριών.  
Ο ρόλος του επόπτη από την πλευρά του Αναδόχου 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.»  
Σας παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν το κόστος του επόπτη θα περιληφθεί στο 
εργατικό ή στο διοικητικό κόστος.  
 
Στην παράγραφο 2.2.9.2. Αποδεικτικά μέσα αναφέρεται ότι:  
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:  
Κατάλογο, ψηφιακά υπογεγραμμένο, των εκτελούμενων συμβάσεων στο αντικείμενο της 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το αναφερόμενο στην 
παράγραφο 2.2.6. χρονικό διάστημα και τα οποία αναφέρονται στη τεχνική προσφορά. Η 
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επιτυχής ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα τεκμηριώνεται με την προσκόμιση 
είτε βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του πελάτη ή πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής παραλαβής. 
Ειδικότερα:  
i.Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό 
ή Πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια 
Δημόσια Αρχή.  
ii.Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση 
του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης, ή ισοδύναμη.  
Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός όρων και προδιαγραφών της 
σύμβασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτής, ολοκλήρωση αυτού του Έργου.  
Σας παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν για τους πελάτες των Δημοσίων Φορέων 
μπορούμε να προσκομίσουμε Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης για αποδεικτικό επιτυχούς 
ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.» 
 

H αναθέτουσα αρχή παραθέτει τα παρακάτω: 
 

Στο Παράρτημα  Έ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συμβατικού Αντικειμένου Πίνακες Συμμόρφωσης 

της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρεται ότι : 

«Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά να διαθέσει επιπλέον άτομο ως επόπτη, πέραν των 
δηλωθέντων καθαριστών/στριών. Ο ρόλος του επόπτη από την πλευρά του Αναδόχου 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.»  
Στο εργατικό κόστος, σύμφωνα και με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς, 
περιλαμβάνονται μόνο τα άτομα με ρόλο καθαριστή/καθαρίστριας για τις ώρες εργασίας 
που παρέχουν. 

Κατόπιν τούτου, σας ενημερώνουμε ότι το κόστος του επόπτη δεν μπορεί να ενταχθεί στο 
εργατικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά το κόστος εργασίας για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τους πίνακες υποβολής της οικονομικής προσφοράς. 

 
Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσκομιστούν Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης ως 
αποδεικτικό επιτυχούς ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας στον 
ανωτέρω διαγωνισμό, εφόσον έχουν συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια 
Δημόσια Αρχή. 
         

                                                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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