
 
 

 
 

  

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Αρ. πρωτ. 3042/ ΕΥΥΑΠ 2945/ 02-08-2018 

για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: 

 «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας χώρων γραφείων και υποδοχής 

ωφελούμενων» στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του 

Έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις- Από την 

απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των 

μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της 

οικονομικά προσιτής στέγασης» του Προγράμματος Urban Innovative 

Actions. 

CPV: 90919200-4 

 

 

(ΑΔΑ: ΨΨΦΛΟΡΙΝ-1ΑΧ) 
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Διευκρινίσεις 

 

Α.Aίτημα παρ οχής διευκρινίσεων υπ’ αριθ. γεν.  Πρωτ. 
144 0/1391/9.08 .2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

 Ε ΡΩΤΗΜΑ 1:   

Πόση χρονική διάρκεια θα έχει η σύμβαση που θα υπογραφεί; 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Όπως ορίζεται στο Άρθρο 14 της Διακήρυξης «Η  διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται 

από την υπογραφή  της  σύμβασης έως τις 31 Μαρτίου 2021.» 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2:   

Βάσει της Διακήρυξης οι υπηρεσίες  θα παρέχονται από συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και 

σε ώρες εργασίας κατά την κρίση του Αναδόχου;  (με εξαίρεση τις ώρες που αναγράφονται 

στη Διακήρυξη κατά τις οποίες δεν πρέπει να παρευρίσκεται προσωπικό του Αναδόχου για 

εργασίες στο κτήριο); 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στο Άρθρο 2 της Διακήρυξης παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών καθαρισμού, 
με τη διευκρίνιση ότι ο καθαρισμός θα γίνεται εκτός των ωρών λειτουργίας και σε κάθε 
περίπτωση όχι μεταξύ των ωρών 09:00 έως 17:00. Οι ακριβείς ώρες θα καθοριστούν στη 
σύμβαση που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική συνεννήση. Περαιτέρω, 
εναπόκειται στον κάθε προσφέροντα να εκτιμήσει τον αριθμό των ατόμων που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού σε εύλογο χρονικό διάστημα βάσει του 
προγράμματος, κάτι άλλωστε που θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την 
εξέταση των προσφορών ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: 

Τα τετραγωνικά μέτρα  του καθαρισμού είναι 327,60; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η συνολική επιφάνεια (τετραγωνικά μέτρα) του χώρου στον οποίο ο Ανάδοχος θα παρέχει 

τις υπηρεσίες καθαρισμού είναι πράγματι 327,60 τ.μ. 

 

B. Aίτημα παροχής διευ κριν ίσεων υπ’ αριθ. γεν. Πρωτ . 144 3/1394/ 
10.08.20 18 ΕΑΤΑ ΑΕ 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 4: 

Στο Άρθρο 2: Aντικείμενο του Διαγωνισμού, σελ. 6-7 της Διακήρυξης αναφέρονται οι χώροι 

καθαρισμού και η συχνότητα. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε πόσα άτομα 

απαιτούνται για την καθαριότητα των χώρων και με πόσες ώρες εργασίας ανά άτομο και  

ποιες ημέρες της εβδομάδας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Εναπόκειται στον κάθε προσφέροντα να εκτιμήσει τον αριθμό των ατόμων που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού σε εύλογο χρονικό διάστημα βάσει του 
προγράμματος, κάτι άλλωστε που θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την 
εξέταση των προσφορών ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών.  

ΕΡΩΤΗΜΑ 5:   

Στο Άρθρο 14:  Διάρκεια του Έργου, σελ. 19 της Διακήρυξης αναφέρεται: «H διάρκεια 

υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31 Μαρτίου 

2021.» Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε: α) η προϋπολογισθείσα δαπάνη 30.000,00€ 

(χωρίς ΦΠΑ) αφορά το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/3/2021; β) 

από πότε θα αρχίσει η σύμβαση του έργου ώστε να συντάξουμε με τον καλύτερο τρόπο την 

οικονομική μας προσφορά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Υποερώτημα α) Βάσει του Άρθρου 3 της Διακήρυξης «Ο συνολικός προϋπολογισμός του 

έργου που θα αναλάβει  να υλοποιήσει ο Ανάδοχος της παρούσας Διακήρυξης, ανέρχεται 

κατ’ ανώτατο όριο στο  ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) μη 

συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ, τριάντα επτά χιλιάδων  διακοσίων ευρώ (37.200,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%» για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο Άρθρο 14 

της Διακήρυξης. 

Υποερώτημα β) μετά την ανακήρυξη οριστικού Αναδόχου κατά τη διαδικασία που ορίζεται 

στο άρθρο 11 θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση ώστε να ξεκινήσει άμεσα η παροχή των 

υπηρεσιών καθαρισμού.  

ΕΡΩΤΗΜΑ 6:    

  Στο Παράρτημα Β: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σελ. 47 της Διακήρυξης, 

απαιτείται να δοθεί: «Κόστος συνολικής παρεχόμενης υπηρεσίας». Παρακαλούμε όπως μας 
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διευκρινίσετε εάν εννοείται ότι θα δοθεί το κόστος για το διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι και 31/3/2021. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Ακριβώς. Το κόστος της συνολικής παρεχόμενης υπηρεσίας αφορά το χρονικό διάστημα 

υλοποίησης του έργου όπως ορίζεται στο Άρθρο 14 της Διακήρυξης. 

 


