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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

Θέμα: Διευκρινίσεις για τις υπ’αρ. 13995/12.9.2016 και 13996/12.9.2016 προκηρύξεις πρόχειρων 
διαγωνισμών για καθαριότητα και φύλαξη αντίστοιχα 

 
 

Α. Ως προς την υπ’αρ. 13995/12.9.2016 Προκήρυξη για υπηρεσίες καθαριότητας διευκρινίζουμε τα 
εξής: 

1. Στη σελ. 20, παρ. Β2.3.3, το υπό στοιχεία 1.5 κελί του Πίνακα περιλήφθηκε εκ παραδρομής στην 
Προκήρυξη και συνεπώς δε ζητείται από τους προσφέροντες να υποβάλουν «αναφορά του τρόπου 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των συστημάτων ανίχνευσης». 

2. Στη σελ. 23, παρ. Β2.4, στο υπό στοιχεία 5 κελί του Πίνακα αναφέρεται πως ζητείται «Δήλωση σχετικά 
με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 …… και να δηλώνουν σύμφωνα με 
αυτό…. Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της 
προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία ….. ». Διευκρινίζεται πως απαιτούμενο δικαιολογητικό 
συμμετοχής είναι η υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 68 του 
Ν.3863/2010 και συγκεκριμένα ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις στους τομείς του 
κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού δικαίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με 
την παρ. 4 περ. α’ του άρθρου 73 του ν. 4412/16. Τα αναφερόμενα στοιχεία στο υπ’αρ. 5 κελί του 
Πίνακα της σελ. 23, παρ. Β2.4 της Προκήρυξης θα πρέπει να εξειδικεύονται σε ξεχωριστό φάκελο 
εντός της «Οικονομικής Προσφοράς» του υποψήφιου αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σελ. 
28 της Προκήρυξης, παρ. B3.5  «Οικονομική προσφορά- Ειδικοί όροι», όπου αναφέρεται ότι 
«Συμπληρωματικά στην οικονομική προσφορά, ο Ανάδοχος πρέπει µε ποινή αποκλεισµού και 
σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 
4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας», να εξειδικεύσει σε χωριστό αρχείο της προσφοράς του, τα εξής …….».  

3. Στη σελ. 24, παρ. Β2.4, στο υπό στοιχεία 6 κελί του Πίνακα αναφέρεται πως ζητείται «Αντίγραφο της 
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι». Διευκρινίζεται πως 
απαιτούμενο δικαιολογητικό συμμετοχής είναι η υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την τήρηση των 
διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 και συγκεκριμένα ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις στους 
τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού δικαίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18, 
σύμφωνα με την παρ. 4 περ. α’ του άρθρου 73 του ν. 4412/16. Το αντίγραφο της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας που ζητείται στο υπ’αρ. 6 κελί του Πίνακα της σελ. 24, παρ. Β2.4 της Προκήρυξης 
θα πρέπει να προσκομίζεται σε ξεχωριστό φάκελο εντός της «Οικονομικής Προσφοράς» του 
υποψήφιου αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σελ. 28 της Προκήρυξης, παρ. B3.5  
«Οικονομική προσφορά- Ειδικοί όροι», όπου αναφέρεται ότι «Συμπληρωματικά στην οικονομική 
προσφορά, ο Ανάδοχος πρέπει µε ποινή αποκλεισµού και σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 
(ΦΕΚ 115/Α/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές 
σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) «Αντιμετώπιση της 
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παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας», να εξειδικεύσει σε χωριστό 
αρχείο της προσφοράς του, τα εξής …….».  

4. Στη σελ. 29, παρ. Β3.5, στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς εκ παραδρομής αναφέρεται πως η 
διάρκεια της σύμβασης είναι για πέντε (5) μήνες. Διευκρινίζεται πως η διάρκεια της σύμβασης είναι 
μέχρι την 12.4.2017. 

5. Στη σελ. 22, παρ. Β2.4, στο υπό στοιχεία 2 κελί του Πίνακα αναφέρεται πως «Εάν ο προσφέρων είναι 
Α.Ε. απαιτείται επιπλέον και ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ διοικητικού συμβουλίου». 
Διευκρινίζεται πως σύμφωνα με την υπ’αρ. 5285/16.1.2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, έχει καταργηθεί από 1-1-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, 
στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται ως αναπόσπαστο μέρος της 
δημοσιότητας για τις Α.Ε. Συνεπώς η υποχρέωση να προσκομιστεί το ΦΕΚ για ΑΕ, ισχύει για 
οικονομικούς φορείς  των οποίων η υποχρέωση καταχώρισης πράξεων ή στοιχείων  στο ΓΕΜΗ 
γεννήθηκε μέχρι και την 31-12-2014 κι επομένως θα πρέπει να δημοσιευτούν στο ΦΕΚ, ακόμα και εάν η 
επεξεργασία αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρωθεί μετά την 1-1-2015. 

 
 
 
Β. Ως προς την υπ’αρ. 13996/12.9.2016 Προκήρυξη για υπηρεσίες φύλαξης διευκρινίζουμε τα εξής: 
 

1. Στη σελ. 6, παρ. Α1.4, εκ παραδρομής έχει αναγραφεί «Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν: α) 
για τα Τμήματα Α’ και Β’ από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 12.4.2017, και β) για το 
Τμήμα Γ’ από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31/3/2016.  Ως συνολική διάρκεια νοείται το 
διάστημα που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει στις 31.3.2017». 
Το ορθό είναι «Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν: α) για τα Τμήματα Α’ και Β’ από την 
υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31.3.2017, και β) για το Τμήμα Γ’ από την υπογραφή της 
σύμβασης και μέχρι την 28.2.2017. Ως συνολική διάρκεια νοείται το διάστημα που αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει για τα Τμήματα Α και Β στις 31.3.2017 και για 
το Τμήμα Γ στις 28.2.2017» . 

2. Στη σελ. 11, παρ. Β1.1, στο κελί υπό στοιχεία Β του Πίνακα εκ παραδρομής έχει αναγραφεί «Ένα άτομο 
από ώρα 08:00 έως 16:00». Το ορθό είναι «Ένα άτομο από ώρα 09:00 έως 17:00».   

3. Στη σελ. 39, Πίνακας Γ3, στη στήλη «Συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στο Έργο» συμπληρώνεται 
μια σύντομη περιγραφή της συμμετοχής του υποψήφιου αναδόχου σε προηγούμενο Έργο. 
Διευκρινίζεται πως σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου το έργο, 
και όχι τμήμα αυτού, συμπληρώνεται αντίστοιχα η στήλη. 

4. Στη σελ. 21, παρ. Β2.4, στο υπό στοιχεία 4 κελί του Πίνακα αναφέρεται πως ζητείται «Δήλωση σχετικά 
με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 …… και να δηλώνουν σύμφωνα με 
αυτό…. Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της 
προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία ….. ». Διευκρινίζεται πως απαιτούμενο δικαιολογητικό 
συμμετοχής είναι η υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 68 του 
Ν.3863/2010 και συγκεκριμένα ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις στους τομείς του 
κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού δικαίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18, σύμφωνα 
με την παρ. 4 περ. α’ του άρθρου 73 του ν. 4412/16. Τα αναφερόμενα στοιχεία στο υπ’αρ. 4 κελί 
του Πίνακα της σελ. 21, παρ. Β2.4 της Προκήρυξης θα πρέπει να εξειδικεύονται σε ξεχωριστό 
φάκελο εντός της «Οικονομικής Προσφοράς» του υποψήφιου αναδόχου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην σελ. 26 της Προκήρυξης, παρ. B3.5  «Οικονομική προσφορά- Ειδικοί όροι», όπου 
αναφέρεται ότι «Συμπληρωματικά στην οικονομική προσφορά, ο Ανάδοχος πρέπει µε ποινή 
αποκλεισµού και σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) «Νέο Ασφαλιστικό 
Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας», να εξειδικεύσει σε χωριστό αρχείο της προσφοράς του, τα εξής 
…….».  

5. Στη σελ. 21, παρ. Β2.4, στο υπό στοιχεία 5 κελί του Πίνακα αναφέρεται πως ζητείται «Αντίγραφο της 
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι». Διευκρινίζεται πως 
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απαιτούμενο δικαιολογητικό συμμετοχής είναι η υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την τήρηση των 
διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 και συγκεκριμένα ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις στους 
τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού δικαίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18, 
σύμφωνα με την παρ. 4 περ. α’ του άρθρου 73 του ν. 4412/16. Το αντίγραφο της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας που ζητείται στο υπ’αρ. 5 κελί του Πίνακα της σελ. 21, παρ. Β2.4 της 
Προκήρυξης θα πρέπει να προσκομίζεται σε ξεχωριστό φάκελο εντός της «Οικονομικής 
Προσφοράς» του υποψήφιου αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σελ. 26 της Προκήρυξης, 
παρ. B3.5  «Οικονομική προσφορά- Ειδικοί όροι», όπου αναφέρεται ότι «Συμπληρωματικά στην 
οικονομική προσφορά, ο Ανάδοχος πρέπει µε ποινή αποκλεισµού και σύμφωνα με το άρθρο 68 του 
Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) 
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας», να 
εξειδικεύσει σε χωριστό αρχείο της προσφοράς του, τα εξής …….».  

6. Στη σελ. 38, παρ. Γ2, το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς είναι ενδεικτικό και οι προσφέροντες θα 
πρέπει να συμπληρώσουν αντίστοιχο πίνακα και για το Τμήμα Γ «Φύλαξη για Αρχή Προσφυγών». 

7. Στη σελ. 20, παρ. Β2.4, στο υπό στοιχεία 2 κελί του Πίνακα αναφέρεται πως «Εάν ο προσφέρων είναι 
Α.Ε. απαιτείται επιπλέον και ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ διοικητικού συμβουλίου». 
Διευκρινίζεται πως σύμφωνα με την υπ’αρ. 5285/16.1.2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, έχει καταργηθεί από 1-1-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των 
πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται ως αναπόσπαστο 
μέρος της δημοσιότητας για τις Α.Ε. Συνεπώς η υποχρέωση να προσκομιστεί το ΦΕΚ για ΑΕ, ισχύει για 
οικονομικούς φορείς  των οποίων η υποχρέωση καταχώρισης πράξεων ή στοιχείων  στο ΓΕΜΗ 
γεννήθηκε μέχρι και την 31-12-2014 κι επομένως θα πρέπει να δημοσιευτούν στο ΦΕΚ, ακόμα και εάν 
η επεξεργασία αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρωθεί μετά την 1-1-2015. 
 

 
 
 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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