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ΑΠΟΦΑΣΗ 

“Διευκρίνιση επί Διακήρυξης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό Υπ’ Αριθμ. 
Δ.7/20 για την 

Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ” 
 
 Έχοντας υπ’ όψη: 

  α. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45/09-03-99) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

  β. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-10) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

  γ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση 
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει. 

  δ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

  ε. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  στ. Την υπ’ αρίθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων 
και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   ζ. Την υπ’ αρίθμ. Φ.831/319/ΑΔ.922/Σ.259/14Μαι20/ΚΕΔΑ/Ζ (ΑΔΑ: 
Ω6ΥΥ6-ΑΞΗ) απόφαση, με την οποία προκηρύχθηκε ο υπ’ αριθμ. 7/20 
Συνοπτικός Διαγωνισμός. 

   η. Την από 18-5-20 επιστολή που λάβαμε με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρεία SBC Building Management & 
Technical Services Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. 

ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΖΕΤΑΙ 

 1. Επί του άρθρου11 του παραρτήματος «Β», όσον αφορά την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/16, όπως ισχύει, δηλαδή «Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 



εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα». Ως εκ τούτου η αναθέτουσα αρχή θα κάνει 
αποδεκτές και εγγυήσεις που εκδίδονται από χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. 

 2.  Σε ότι αφορά τις λειτουργικές απαιτήσεις καθαριότητας εκτός 
παραθεριστικής περιόδου, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα «Γ» της 
διακήρυξης, δεν αναγράφεται ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό, καθώς αυτό 
θα οριστεί κατά την κρίση του αναδόχου. 

 3.  Κατά τα λοιπά, η διακήρυξη του υπ’ όψη διαγωνισμού ισχύει ως 
έχει. 

 

         Ζούμπερι, 19 Μαΐου 20 
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