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ΑΠΟΦΑΣΗ  

“Διευκρίνιση επί Διακήρυξης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό Υπ’ Αριθμ. 
Δ.5/21 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 και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  στ. Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. Φ.831/ΑΔ.665/Σ. 191/9 Απρ 21/ΚΕΔΑ/Ζ (ΑΔΑ: 
Ψ0ΠΠ6-ΛΙΨ) απόφαση, με την οποία προκηρύχθηκε ο υπ’ αριθμ. 5/21 
Συνοπτικός Διαγωνισμός. 

    η. Την από 13-4-21 επιστολή που λάβαμε με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από την εταιρεία SBC Building Management & Technical 
Services Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. 

    θ. Την δεύτερη επιστολή με συμπληρωματικά ερωτήματα που 
λάβαμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 13-4-21 από την εταιρεία 
SBC Building Management & Technical Services Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. 
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ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΖΕΤΑΙ 

 1. Ως ‘ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ’ στην τέταρτη στήλη του πίνακα Β’ της 
προσθήκης «2» του παραρτήματος «Β» της διακήρυξης νοείται το κόστος για 
το σύνολο του έργου, δηλαδή το κόστος του αρχικού εφάπαξ καθαρισμού αλλά 
και το κόστος παροχής υπηρεσιών για την περίοδο από 16/5/21 έως και 
15/9/21, όπως μνημονεύεται επί της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του 
παραρτήματος «Β» (σελίδες 7-8) , όσο και στην παράγραφο 1.Γ.(3) του 
παραρτήματος «Γ» (Τεχνική Περιγραφή)(σελίδες 46-47), ήτοι εκατόν είκοσι 
τρεις (123) ημέρες. 

 2.  Σε ότι αφορά την αναφορά στην παράγραφο 10 της διακήρυξης 
όπου αναγράφεται ότι: «Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να 
πραγματοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη στους χώρους της Μονάδας πριν την 
υποβολή της προσφοράς τους, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.», η 
επίσκεψη στους χώρους της Μονάδας είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική, 
οπότε δεν υφίσταται ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του παραρτήματος «Β» (σελίδα 17) 
διαμορφώνεται ως εξής «Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη». 

 4. Το σύνολο του προσωπικού για το χρονικό διάστημα από 16/5/21 
έως και 15/9/21 θα απασχολείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας από Δευτέρα 
έως και Κυριακή.  

 5. Σε ότι αφορά την αναφορά της παραγράφου 1.Γ.(2).(στ) του 
παραρτήματος «Γ» (Τεχνική Περιγραφή): «Διαχειρίσεις Λεσχών Τροφοδοσίας : 
Δευτέρα-Παρασκευή ανάμεσα στις ώρες 07:30-14:00.», αφορά τη διενέργεια 
καθαρισμού συγκεκριμένα στους χώρους των Διαχειρίσεων Τροφοδοσίας όπου 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.Γ.(1).(θ) του παραρτήματος «Γ» (Τεχνική 
Περιγραφή) συνδυαστικά με την παράγραφο 1.Γ.(2).(στ), θα πραγματοποιείται 
2 φορές την εβδομάδα μεταξύ των ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή και μεταξύ 
των ωρών 07:30 – 14:00, καθώς οι χώροι αυτοί είναι προσβάσιμοι μόνο τις 
εργάσιμες ώρες και μέρες.  

 6. Το πλήθος των ατόμων, οι ημέρες και οι ώρες απασχόλησης τους 
για αρχικό εφάπαξ καθαρισμό, δεν ορίζονται από τη διακήρυξη καθώς θα 
πρέπει να εκτιμηθούν από τους προσφέροντες βάσει του απαιτούμενου έργου, 
σύμφωνα με τους χώρους που πρέπει να καθαριστούν, όπως αυτοί ορίζονται 
στο παράρτημα «Γ» της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παράγραφο 7.α. του 
άρθρου 6 του παραρτήματος «Β», οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν στην 
προσφορά τους : «α. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν, σε 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και στον εφάπαξ αρχικό καθαρισμό. β. 
Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.». 

 7. Σύμφωνα με την παράγραφο ‘α’ των παρατηρήσεων του πίνακα 
Β’ της προσθήκης «2» του παραρτήματος «Β» : «Στον Πίνακα Α΄ ο οικονομικός 
φορέας θα συμπληρώσει την τιμή εργασιών και το συνολικό ποσό δαπάνης ανά 
κατηγορία εργασιών. Το τελικό συνολικό ποσό δαπάνης του Πίνακα Α΄ θα 
πρέπει να είναι ίδιο με το τελικό συνολικό ποσό που θα προκύπτει από την 
ανάλυση του διοικητικού κόστους (Πίνακας Β΄).». Ως εκ τούτου η ανάλυση του 
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πίνακα Β’ θα περιλαμβάνει το σύνολο του έργου, δηλαδή και τις τρεις 
κατηγορίες εργασιών που αναγράφονται στον πίνακα Α’. Σύμφωνα δε, με την 
παράγραφο ‘δ.’ των παρατηρήσεων του πίνακα Β’: «Αριθμός εργαζομένων 
(περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες 
εργατοώρες είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους 
απασχόλησης (40ώρες/εβδομάδα) Στον αριθμό των ατόμων 
περιλαμβάνονται τα άτομα που θα απασχοληθούν στον εφάπαξ αρχικό 
καθαρισμό και σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα, όπου θα πρέπει να αναγράφεται ο 
τρόπος υπολογισμού του.».  

 8.  Η παράγραφο 1.Γ.(3).(α) του παραρτήματος «Γ» (Τεχνική 
Περιγραφή)(σελίδα 46), διαμορφώνεται ως εξής : «(α) Για την περίοδο από 
16/5/21 έως και 31/5/21 (0,5 μήνες):». 

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

 

         Ζούμπερι, 14 Απριλίου 20 

 

                                                                                  Σμχος (Ι) Γεώργιος Φίλιος           
                                                                                             Διοικητής  
      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
Επγός (ΑΥΛ) Ελευθ. Καμπανάκη 
         Γραμματέας ΚΕΔΑ/Ζ 
 

Πίνακας Αποδεκτών 

Αποδέκτες προς Ενέργεια  

ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΜ.ΟΙΚ 

Αποδέκτες προς Πληροφορία 

ΚΕΔΑ/Ζ/ΣΜ.ΕΚΜ. 
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