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Θέμα:  «Παροχή διευκρινίσεων για την υπ’ αριθμ. 01/2019 Διακήρυξη ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα 

κτίρια που στεγάζονται το Γραφείο Συντονιστή και οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες 

υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι 

οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 

Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Γενικής 

Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής 

Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών». 

 

Σχετ:  Το από 22-2-2019 υποβληθέν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ έγγραφο για την παροχή 

διευκρινίσεων της εταιρείας "ΑΝΑΞ Α.Ε." σχετικά με την Διακήρυξη 01/2019 της Α.Δ.Α. 

           

 

Με το ανωτέρω σχετικό ζητούνται οι εξής διευκρινίσεις: Α) Εάν θα πρέπει κατά την σύνταξη 

των οικονομικών προσφορών να υπολογισθεί - πέραν των κρατήσεων που αναγράφονται 

στη διακήρυξη - και η κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου της παρ. 6 του άρθρου 36 

του ν. 4412/2016. Β) Το είδος του ασφαλιστήριου συμβολαίου που απαιτείται για την 

πλήρωση του κριτηρίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.4.2 «Οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια» σελ. 21, καθώς και εάν δύναται να υποβληθεί σχετική 

υπεύθυνη δήλωση για την κάλυψη της δέσμευσης για την ανανέωση του ασφαλιστήριου 

συμβολαίου πριν τη λήξη ισχύος του στην περίπτωση που αυτό λήγει εντός του χρονικού 

διαστήματος ισχύος της σύμβασης. Γ) Ποιος είναι ο προϋπολογισμός των χώρων «Τομέας 

Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών» και «αποθήκη Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής στον Ασπρόπυργο» του Τμήματος 1, οι οποίοι αναφέρονται στον πίνακα Α’ σελ. 52 

της Διακήρυξης. 

 

Κατόπιν τούτων διευκρινίζονται τα εξής: 

 

Α) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει: «Στις συμβάσεις 

της παρ. 1 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου […], η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Με 

κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 

ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω 

χρηματικών ποσών […]». Επειδή για την εν λόγω κράτηση δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη  

ΚΥΑ, αυτή δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη των οικονομικών προσφορών. 

Αθήνα, 01/03/2019 

Α.Π.: οικ. 22362/2283 
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Ισχύουν βέβαια τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.1.2.γ της Διακήρυξης «Τον ανάδοχο 

βαρύνει […] κάθε άλλη κράτηση κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων».  

 

Β) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 75 του ν.4412/2016 όπως ισχύει, αναφέρεται: «Όσον 

αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια […] οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 

να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων». 

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 (τροποποίηση άρθρου 68 του ν.3863/2010) του 

ν.4144/2013 όπως ισχύει, αναφέρεται: «Στη σύμβαση που συνάπτει η εκάστοτε 

αναθέτουσα αρχή με τους εργολάβους περιλαμβάνονται […] καθώς και ειδικός όρος για την 

εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας 

περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου». 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.6.2 «Αποδεικτικά μέσα», περ. Β.2-β, σελ. 24-25 της 

Διακήρυξης 01/2019, «οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς όταν τους ζητηθεί 

προσκομίζουν εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης κάλυψης επαγγελματικών 

κινδύνων για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης». 

Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται επίσης ότι «ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

κατά την υπογραφή της σύμβασης Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης σε ισχύ, στο 

οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος» και θα καλύπτεται και η 

εκ του νόμου ευθύνη του αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του εργοδότη και 

περιλαμβάνει την από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη 

υποχρέωση του ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο στον 

Ε.Φ.Κ.Α. και απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, σε 

περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας». 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την πλήρωση του κριτηρίου της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας απαιτείται ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που 

θα περιέχει κάλυψη αστικής ευθύνης του εργοδότη έναντι του προσωπικού του που είναι 

ασφαλισμένο στον Ε.Φ.Κ.Α. αναφορικά με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα 

άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ. 

 

Τέλος, στις παραγράφους 1.1.4.2 και 1.1.6.2 περ. Β.2-β αναφέρεται ρητά ότι «σε περίπτωση 

που το ανωτέρω συμβόλαιο λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της ισχύος της παρούσας 

σύμβασης, δεσμεύονται να το ανανεώσουν πριν τη λήξη ισχύος του». 

 

Γ) Ο προϋπολογισμός των εν λόγω χώρων συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 

Τμήματος 1, όπως αυτός αποτυπώνεται στον Πίνακα Προϋπολογισμού στη σελ. 55 της 

Διακήρυξης. Ειδικότερα, ο Π/Υ του «Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών» 

περιλαμβάνεται στο σημείο Β. «Λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στο 

Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής» και της «αποθήκης 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» στο σημείο Γ. «Οργανικές μονάδες της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης».  

 

 

  

 

 

 

Με εντολή Συντονιστή                               

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Οικονομικού 

   

Ευτυχία Ευαγγέλου  
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