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Θέμα:  «Παροχή διευκρινίσεων για την υπ’ αριθμ. 8/2019 Διακήρυξη ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού άνω 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, της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής 

Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών, συνολικού προϋπολογισμού 

298.587,14€ (εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 257.870,71€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2021 + 40.716,43€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

ως δικαίωμα παράτασης για 3 μήνες)». 

 

Σχετ:  Το από 16-12-2019 υποβληθέν ερώτημα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του κ. Χαράλαμπου 

Κοζανίτα για την εταιρεία  με την επωνυμία " Σ.Κ.Ε.Κ   Μ. Ε.Π.Ε  ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" για τη 

Διακήρυξη 8/2019 της Α.Δ.Α. 

           

Με το ανωτέρω σχετικό ζητείται να διευκρινιστεί ποιο θα είναι το ποσό για την 

κάλυψη των επαγγελματικών κινδύνων για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές 

ζημιές και σωματικές βλάβες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.    

Κατόπιν τούτου διευκρινίζεται ότι: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.4.2 «Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια», σελ. 18 της Διακήρυξης 8/2019, «Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να 

καλύπτονται από 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 σύμβασης». Ως εκ τούτου προκύπτει ότι 

για την πλήρωση του κριτηρίου της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

απαιτείται μόνο η κάλυψη από ασφαλιστήριο συμβόλαιο χωρίς να τίθεται περιορισμός 

όσον αφορά το ασφαλιζόμενο ποσό.   

 

 

 

                                            

Αθήνα,   18-12-2019                                 

Αριθ. πρωτ.: 133357/13062 

 

Με εντολή Συντονιστή                                        

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                                          

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη                                

Διεύθυνσης Οικονομικού 

 

Ευτυχία Ευαγγέλου  
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