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ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για τους διαγωνισμούς 31003, 31005, 31006, 31007, 31008, 31009, 31010, 31011 και 31012 

που αφορούν την υπ’ αριθ. πρωτ. 3230/13.02.2017 διακήρυξη και για τους διαγωνισμούς 29754, 29758, 29760, 

29761, 29762, 29764, 29765, 29766, 29767, 29768, 29769 και 29770 που αφορούν την υπ’ αριθ. πρωτ. 

3231/13.02.2017 διακήρυξη» 

Οι παρακάτω διευκρινίσεις αφορούν όλους τους παραπάνω διαγωνισμούς και των δύο διακηρύξεων: 

1. Στην ενότητα 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα», παράγραφος Β1 αναγράφεται: 

«α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο». 

Επιβεβαιώνουμε ότι οι οικονομικοί φορείς αρκεί να προσκομίσουν κατά το στάδιο της κατακύρωσης αποσπάσματα 

ποινικού μητρώου μόνον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι όλων των φυσικών προσώπων, τα οποία 

έχουν εξουσία γενικής εκπροσώπησης και δεν είναι μέλη αυτού και η εν λόγω υποχρέωση δεν επεκτείνεται σε 

τοπικούς εκπροσώπους υποκαταστημάτων ανά την ελληνική επικράτεια που τυχόν διαθέτει ο οικονομικός φορέας. 

2. Στην ενότητα 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», παράγραφος Β3, ζητείται από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν: 

«Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης αξίας διπλάσιας του συμβατικού τιμήματος και χρόνο ισχύος αντίστοιχο 

με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί, με το οποίο θα καλύπτονται ζημίες ή βλάβες που τυχόν θα 

προκληθούν στο κτιριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου, στο εργαζόμενο σε αυτήν 

προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του ή των 

προστηθέντων του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα εγείρουν αξίωση αποζημίωσης 

κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου». 

Εκ παραδρομής έχει αναγραφεί «του συμβατικού τιμήματος». Το ορθό είναι «της προϋπολογισθείσας δαπάνης». 

Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης υπολογίζεται 

βάσει της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. του τμήματος ή των τμημάτων για τα 

οποία υποβάλλει προσφορά ο οικονομικός φορέας. 

Η αναφορά στην ενότητα 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια»: «να είναι ασφαλισμένοι έναντι 

επαγγελματικών κινδύνων με ποσό ασφάλισης αξίας διπλάσιας του συμβατικού τιμήματος και χρόνο ισχύος 

αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί» έχει γίνει σε αντιστοιχία με την ενότητα Β: 

Αθήνα, 07/03/2017 

Αρ. Πρωτ.: 4222 
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Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια, του Μέρους IV: Κριτήρια επιλογής του Ε.Ε.Ε.Σ. Προς απόδειξη αυτού οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αστικής ευθύνης της παραγράφου Β.3. της ενότητας 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα. 

3. Στο Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, στην 6η στήλη του πίνακα, εκ παραδρομής έχει αναγραφεί 

για 5 μήνες (ΜΗΝΙΑΙΑ * 5 ΜΗΝΕΣ). 

Η συνολική δαπάνη για τη διακήρυξη υπ’ αριθ. πρωτ. 3231/13.03.2017 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαφύλαξης 

Υγιεινής και Καθαριότητας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» να υπολογιστεί για 

το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/06/2018, δηλαδή για 14 μήνες για τα τμήματα Α΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄, 

Ι΄, ΙΑ΄ και ΙΒ΄ και για το χρονικό διάστημα από 01/04/2017 έως 30/06/2018, δηλαδή για 15 μήνες για τα τμήματα Β΄ 

και Γ΄. 

Η συνολική δαπάνη για τη διακήρυξη υπ’ αριθ. πρωτ. 3230/13.03.2017 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης 

Πλήθους και Ασφάλειας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» να υπολογιστεί για το 

χρονικό διάστημα από 01/04/2017 έως 30/06/2018 για όλα τα τμήματα, δηλαδή για 15 μήνες. 

Με την υπογραφή της σύμβασης, σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής της 01/04/2017 και 01/05/2017 θα γίνουν οι 

απαραίτητες αναπροσαρμογές. 

4. Στην ενότητα 1.6 «Δημοσιότητα», στην παράγραφο Γ «Έξοδα Δημοσιεύσεων» αναφέρεται: 

«Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. 

Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων των τοπικών εφημερίδων θα βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/αναδόχους του/των 

τμήματος/τμημάτων της περιοχής στην οποία έχει έδρα η εφημερίδα. 

Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων των οικονομικών εφημερίδων θα βαρύνουν τον ανάδοχο με το υψηλότερο συμβατικό 

τίμημα συνολικά. 

Η εξόφληση των τιμολογίων των δημοσιεύσεων από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους θα γίνει πριν την καταβολή προς 

αυτόν/αυτούς της πρώτης δόσης του συμβατικού τιμήματος.» 

Προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να υπολογίσουν το κόστος των δημοσιεύσεων των εφημερίδων στην οικονομική 

τους προσφορά δίνεται παρακάτω το κόστος της δαπάνης  κάθε οικονομικής και τοπικής εφημερίδας: 

 

Για τη διακήρυξη υπ’ αριθ. πρωτ. 3230/13.02.2017 
«Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Πλήθους και Ασφάλειας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (Οικονομική εφημερίδα) 133,92€ 

ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (Οικονομική εφημερίδα) 356,50€ 

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ (Τμήμα Δ΄: Π.Γ.Α. Θεσσαλονίκης) 223,20€ 

Η ΡΟΔΙΑΚΗ (Τμήμα Ε΄: Π.Γ.Α. Ρόδου) 545,60€ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [Τμήμα ΣΤ’: Π.Γ.Α. Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)] 372,00€ 

ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ (Τμήμα Ζ΄: Π.Γ.Α. Σάμου) 134,78€ 

Η ΓΝΩΜΗ [Τμήμα Η΄: Π.Γ.Α. Θράκης (Αλεξανδρούπολη)] 168,64€ 

ΠΑΤΡΙΣ [Τμήμα Θ΄: Π.Γ.Α. Κρήτης (Ηράκλειο)] 133,92€ 
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Για τη διακήρυξη υπ’ αριθ. πρωτ. 3231/13.02.2017 
«Παροχή Υπηρεσιών Διαφύλαξης Υγιεινής και Καθαριότητας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής» 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (Οικονομική εφημερίδα) 142,85€ 

ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (Οικονομική εφημερίδα) 403,00€ 

ΜΕΘΟΡΙΟΣ [Τμήμα Ε΄: Α.Κ.Α. Φυλακίου (Ορεστιάδα)] 176,08€ 

Η ΓΝΩΜΗ [Τμήμα ΣΤ΄: Π.Γ.Α. Θράκης (Αλεξανδρούπολη)] 176,08€ 

Η ΡΟΔΙΑΚΗ (Τμήμα Ζ΄: Π.Γ.Α. Ρόδου) 620,00€ 

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ (Τμήμα Η΄: Π.Γ.Α. Θεσσαλονίκης) 248,00€ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [Τμήμα Θ΄: Π.Γ.Α. Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)] 390,60€ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (Τμήμα Ι΄: Π.Γ.Α. Λέσβου) 161,46€ 

ΠΑΤΡΙΣ [Τμήμα ΙΑ΄: Π.Γ.Α. Κρήτης (Ηράκλειο)] 141,36€ 

ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ (Τμήμα ΙΒ΄: Π.Γ.Α. Σάμου) 275,18€ 

Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων των οικονομικών εφημερίδων θα βαρύνουν τον ανάδοχο που θα υπογράψει 

σύμβαση/συμβάσεις για το μεγαλύτερο συμβατικό τίμημα συνολικά σε σχέση με τους άλλους αναδόχους. 

5. Στην ενότητα 2.1.5 «Εγγυήσεις» στο σημείο ι) αναγράφεται: 

«την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται» 

ενώ στο Παράρτημα ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών αναγράφεται: 

«Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 

σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας». 

Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 2.1.5 «Εγγυήσεις» στο σημείο ι). 

6. Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) στο Μέρος IV «Κριτήρια Επιλογής», στην ενότητα Γ: Τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα αναγράφεται: 

«Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας 

Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

εξασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε» 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να παραπέμπουν σε σελίδες της κατατεθείσας στον διαγωνισμό Τεχνικής Προσφοράς 

τους όπου συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία, δεδομένου ότι ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα 

διασφάλισης της ποιότητας αφορούν μεγάλο αρχείο. 

Το Μέρος V «Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων» του Ε.Ε.Ε.Σ. δε 

συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς καθώς αφορά την κλειστή διαδικασία. Η εκ παραδρομής 

συμπλήρωσή του από τους οικονομικούς φορείς δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

7. Η διευκρίνιση 6 της υπ’ αριθ. πρωτ. 3890/28.02.2017 απόφασης ακυρώνεται και αντικαθίσταται από τα παρακάτω: 
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Οι οικονομικοί φορείς συμπεριλαμβάνουν τα στοιχεία της ενότητας 2.4.3.2 στον (υπο)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά» και όχι στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 

Τα στοιχεία αυτά υπήρχαν στην ενότητα 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» στο αρχικό πρότυπο τεύχος διακηρύξεων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή των διακηρύξεων 

και μεταφέρθηκαν στην ενότητα 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών στο πρόσφατο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων. 

8. Στο ερώτημα σχετικά με το χρονικό διάστημα της προαίρεσης της σύμβασης, η απάντηση είναι ότι αυτό δεν έχει 

προβλεφθεί καθώς θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και επίσης μπορεί να μην αφορά μόνο 

χρονικό διάστημα αλλά και προσθήκη νέων χώρων, εγκαταστάσεων, οικίσκων κ.λπ. 

9. Στην ενότητα 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», παράγραφος Β7 αναγράφεται: 

«Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.» 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή δε διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 ή εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας των επίσημων 

καταλόγων προμηθευτών που αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν με τον Νόμο 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν 

προσκομίζουν κάποιο πιστοποιητικό. 

10. Στο ερώτημα για το πότε (κατά το στάδιο της συμμετοχής ή κατά το στάδιο της κατακύρωσης) θα πρέπει να 

προσκομιστούν τα πιστοποιητικά της ενότητας 2.2.9.2,  σας παραπέμπουμε στην ενότητα 3.2 «Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης». Στο ερώτημα σχετικά με την ημερομηνία έκδοσης 

των δικαιολογητικών σας παραπέμπουμε στην ενότητα 3.3 «Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης» και στη περίπτωση 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα 

τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

11. Επιβεβαιώνεται ότι η αναφορά για το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται οι οικονομικοί φορείς να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους γίνεται στην Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2 της 

ενότητας 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

12. Στο ερώτημα για το εάν οι υπεργολάβοι πρέπει να προσκομίζουν ξεχωριστό έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ., η απάντηση είναι: 

εφόσον το τμήμα(τα) της σύμβασης υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά Ε.Ε.Ε.Σ. όπου παρατίθενται οι πληροφορίες 

που απαιτούνται για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν 

με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει(ουν) το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε δεν χρειάζεται να 

κατατεθεί Ε.Ε.Ε.Σ. για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

13. Στο ερώτημα εάν ο υπεργολάβος πρέπει να καταθέσει κάποια δικαιολογητικά στο στάδιο της κατακύρωσης, σας 

παραπέμπουμε στην ενότητα 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα και στην παράγραφο «Στην περίπτωση που προσφέρων 

οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 
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της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 

που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν 

τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8)». 

14. Δεδομένου ότι η εφορεία δεν επικυρώνει κανένα ιδιωτικό έγγραφο σε συνδυασμό με όσα αναγράφονται στην 

ενότητα 2.2.9.2., παράγραφος Β.3 «Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2015 δεν έχει δημοσιευθεί, οι 

προσφέροντες υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 

2015. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος 

Εργασιών για τη χρήση 2015 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός» σας παραπέμπουμε 

στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3890/28.02.2017 απόφαση, στη διευκρίνιση 3 και στην ενότητα 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», 

παράγραφος Β.3, «Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο έγγραφο.». 

15. Στο ερώτημα για το ακριβές ποσοστό των υπέρ τρίτων κρατήσεων που βαρύνουν τον ανάδοχο σας παραπέμπουμε 

στην ενότητα 5.1 «Τρόπος πληρωμής» και στην παράγραφο 5.1.2. 

16. Δεδομένου ότι έχει σταματήσει η προσέλευση στα αρμόδια τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας για την θεώρηση 

των πινάκων απασχολούμενου προσωπικού γίνονται δεκτές καταστάσεις προσωπικού οι οποίες έχουν υποβληθεί 

ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την Υ.Α. 29502/85/01.09.2014. 

17. Όσον αφορά στο Παράρτημα IV – Πίνακας Συμμόρφωσης, διευκρινίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα να γίνεται 

παραπομπή προς τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καταγράφονται σε αριθμημένο ηλεκτρονικό αρχείο και σε 

συγκεκριμένη παράγραφο και σελίδα αυτού (όταν δύναται να αριθμηθεί). 

 

Οι παρακάτω διευκρινίσεις αφορούν τους διαγωνισμούς 29754, 29758, 29760, 29761, 29762, 29764, 29765, 29766, 

29767, 29768, 29769 και 29770 της υπ’ αριθ. πρωτ. 3231/13.02.2017 διακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών 

Διαφύλαξης Υγιεινής και Καθαριότητας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»: 

18. Στο Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, αναφέρεται: 

«Σημείωση: Ως Αριθμός Ατόμων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζομένων (περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό) που 

αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατοώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους 

απασχόλησης.  

Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους υποψήφιους αναδόχους, 

σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, και συνυποβάλλεται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά», μαζί με αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, επί 

ποινή αποκλεισμού.» 

Διευκρινίζεται ότι το για τα τμήματα Δ΄, Ε΄, Θ΄, Ι΄, ΙΒ΄ για τα οποία απαιτείται απασχόληση 4 ωρών ημερησίως, το 

εργατικό κόστος θα πρέπει να υπολογιστεί και να είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα 4ωρης 

απασχόλησης και όχι πλήρους απασχόλησης. 

19. Στην ενότητα 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα», στην  παράγραφο Β.2 αναγράφεται: 

«Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, 

βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων, 
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συμπεριλαμβανομένης ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά 

τους. 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να 

μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, απαιτείται να προσκομίζουν την έγκριση 

αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. 

Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων προσκομίζουν αντίγραφο άδειας 

παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών.» 

Διευκρινίζεται για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς ότι εφόσον για τις υπηρεσίες 

καθαρισμού κτιρίων δεν απαιτείται ειδική άδεια παρά μόνο έναρξη εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν την έναρξη εργασιών (από όπου αποδεικνύεται και το ειδικό 

επάγγελμά τους) και ότι εφόσον μόνο για τις υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας απαιτείται ειδική άδεια από το 

αρμόδιο Υπουργείο, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν την άδεια αυτή.  

20. Στην ενότητα 2.2.4 «Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας» αναγράφεται: 

«Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται:  

• να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι «Παροχή 

Υπηρεσιών Διαφύλαξης Υγιεινής και Καθαριότητας».» 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κωδικός ΚΑΔ με το αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Διαφύλαξης Υγιεινής και 

Καθαριότητας» οι οικονομικοί φορείς καλύπτονται από άλλους κωδικούς με τους οποίους μπορούν να αποδεικνύουν 

την συνάφεια της επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

 

Οι παρακάτω διευκρινίσεις αφορούν τους διαγωνισμούς 31003, 31005, 31006, 31007, 31008, 31009, 31010, 31011 

και 31012 της υπ’ αριθ. πρωτ. 3230/13.02.2017 διακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Πλήθους και 

Ασφάλειας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»: 

21. Στο ερώτημα για την ηλικία των υπαλλήλων φύλαξης (εάν είναι άνω ή κάτω των 25 ετών) και για την οποία 

υπάρχει διαφορετικό μισθοδοτικό κόστος, δεν υπάρχει περιορισμός. Συνεπώς οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

υπολογίζουν την οικονομική προσφορά τους ανάλογα με το προσωπικό που οι ίδιοι πρόκειται να απασχολήσουν σε 

περίπτωση υπογραφής της σύμβασης. 

22. Επιβεβαιώνεται ότι στο εν λόγω έργο δεν περιλαμβάνονται ώρες εργασίας τα Σάββατα, Κυριακές, Αργίες και τις 

νυκτερινές ώρες και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον πίνακα της ενότητας A.2.3 Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι 

παράδοσης της διακήρυξης. 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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