
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ  
 

1. Ερώτηση: Με βάση την διακήρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για το 

έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΤΗΣ ΕΕΤΤ» για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (§ 2.2.6), 

αναφέρεται ότι απαιτούνται 3 παρόμοιες συμβάσεις κατά την τελευταία τριετία (2016-

2017-2018). Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα εξής: 

 Απαιτείται να παραθέσουμε, στον προς συμπλήρωση πίνακα, 3 συμβάσεις από 

διαφορετικούς αποδέκτες για ΚΑΘΕ έτος ή 1 σύμβαση ανά έτος άρα συνολικά 3για 

την τριετία. Θα αρκούσε για κάθε διαφορετικό έτος να αναφερόμαστε σε σύμβαση με 

τον ίδιο αποδέκτη; 

 Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε σύμβαση με πελάτη η οποία άρχισε το 2014 

αλλά συνεχίζεται με συνεχόμενες ετήσιες παρατάσεις; Και αν ναι θα πρέπει να 

αναφέρουμε ολόκληρη τη διάρκεια της συνεργασίας μας με τον συγκεκριμένο; 

  Ως στοιχείο τεκμηρίωσης αρκεί η επικυρωμένη βεβαίωση του αποδέκτη; 

 

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της Προκήρυξης για την απόδειξη της 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, «οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν 

εκτελέσει 3 παρόμοιες συμβάσεις κατά την τελευταία τριετία (2016-2017-2018). Ως 

παρόμοιες συμβάσεις λογίζονται αυτές που έχουν αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας γραφειακών χώρων ή κτιριακών εγκαταστάσεων, χρονικής διάρκειας 

αντίστοιχης με την παρούσα δίχως να λογίζονται πιθανές παρατάσεις και 

προϋπολογισμού τουλάχιστον στο 100 % της παρούσας πλέον Φ.Π.Α.»  Διευκρινίζεται 

εν προκειμένω ότι απαιτούνται τρεις (3) συμβάσεις με διαφορετικούς αναθέτοντες 

φορείς. Γίνονται δεκτές συμβάσεις μικρότερης διάρκειας των δύο (2) ετών, εφόσον το 

συνολικό τους τίμημα  καλύπτει τη ζητούμενη απαίτηση.  

Οι αναφερόμενες συμβάσεις μπορούν να έχουν ημερομηνία έναρξης ή λήξης μέσα 

στην ορισθείσα τριετία, χωρίς να έχουν απαραιτήτως ολοκληρωθεί στο ίδιο διάστημα 

(δηλαδή δεν αποκλείονται συμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη).   

Ως στοιχείο τεκμηρίωσης αρκεί η επικυρωμένη βεβαίωση του αναθέτοντος φορέα. 

 

2. Ερώτηση: Σχετικά με το ύψος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής 

ευθύνης (§ 2.2.5 β) εννοείται το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας; 

 

Απάντηση: Το ύψος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης (§ 2.2.5 β) 

εννοεί το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας. 

 

3. Ερώτηση: Στα αποδεικτικά μέσα (§ 2.2.9.2) ζητούνται ορισμένα 

πιστοποιητικά έκδοσης. Πόσο πρόσφατα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί; Αρκεί να είναι 

εντός του τελευταίου εξαμήνου; Επιπλέον οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται θα 

πρέπει να έχουν το γνήσιο της υπογραφής; 

 

Απάντηση: Αναφορικά με το χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων του 

άρθρου 2.2.9.2., καθώς και λοιπές προϋποθέσεις για τα αποδεικτικά μέσα του ιδίου 

άρθρου της Προκήρυξης διευκρινίζεται ότι ισχύουν ήδη οι διατάξεις του άρθρου 43 

παράγραφος 7 του  Ν. 4605/2019, με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 80 

«Αποδεικτικά μέσα» του Ν. 4412/2016,  οι οποίες ορίζουν ειδικότερα τα ακόλουθα: 

«7 α. Στο άρθρο 80 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις: 



αα. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας 

δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73: 

α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση αποσπάσματος του 

σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73, 

β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

γ) για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 

παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 

ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. 

ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.». 

αβ. Στην παράγραφο 10 η φράση «μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους» 

αντικαθίσταται από τη φράση «συνοδεύονται από μετάφρασή τους.». 

[…] 

αδ. Προστίθεται νέα παράγραφος 12 που έχει ως εξής: 

«12. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα 

δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά 

δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα 

δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά 

ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά 

αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση 

ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν 



συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών.». 

αε. Προστίθεται νέα παράγραφος 13 η οποία έχει ως εξής: 

«13. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.». β. Η υποπερίπτωση αδ΄ 

ισχύει και για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος είναι εκκρεμείς, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης δεν προβλέπεται ειδικός 

όρος ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ως 

εκκρεμείς διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος, νοούνται οι διαδικασίες στο 

πλαίσιο των οποίων δεν έχει παρέλθει η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103. 

Αναφορικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5. 

της Διακήρυξης «όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής». Επομένως και οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και 

πρέπει να φέρουν εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που υποβληθούν και 

εντύπως (δεν απαιτείται από την Διακήρυξη) δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

4. Ερώτηση: Παρακαλώ διευκρινίστε αν οι συμβάσεις θα πρέπει να έχουν 

ημερομηνία έναρξης και λήξης μέσα στην τριετία που ορίζετε. Επίσης αν θα πρέπει 

να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην τριετία (δηλαδή εάν αποκλείονται συμβάσεις που 

βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη).  

 

Απάντηση: Οι αναφερόμενες συμβάσεις μπορούν να έχουν ημερομηνία έναρξης ή 

λήξης μέσα στην ορισθείσα τριετία, χωρίς να έχουν απαραιτήτως ολοκληρωθεί στο 

ίδιο διάστημα (δηλαδή δεν αποκλείονται συμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη).   

 

5. Ερώτηση: Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε εάν γίνονται δεκτές συμβάσεις 

χρονικής διάρκειας μικρότερης των δύο (2) ετών και το συνολικό τίμημα να καλύπτει 

τη ζητούμενη απαίτηση των 170.000€. 

 

Απάντηση: Γίνονται δεκτές συμβάσεις χρονικής διάρκειας μικρότερης των δύο (2) 

ετών, με συνολικό τίμημα που καλύπτει τη ζητούμενη απαίτηση. 
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