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 Σε απάντηση της από 20-02-2017 επιστολής σας (αριθμ. πρωτ. 2602/20-02-2017  εισερχ. 

ΕΛ.Γ.Α.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
EΡΩΤΗΜΑ 1ο: 
Στην Διακήρυξη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), στο Παράρτημα β΄, 
άρθρο 11ο Δικαιολογητικά προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, παρ. Ε. Οι 
Ενώσεις/Κοινοπραξίες, περ. 7, σελ. 15 «Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (νομίμως θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 
συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη μορφή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ΕΛ.Γ.Α., 
σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική Νομοθεσία και ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου» 
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αφορά μόνο τις 
ενώσεις/κοινοπραξίες ή όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Διευκρινίζεται ότι αφορά μόνο τις ενώσεις/κοινοπραξίες. 
 
EΡΩΤΗΜΑ 2ο: 
Στο Παράρτημα Β΄, άρθρο 16 Υποχρεώσεις Αναδόχου, παρ. 16.21, σελ. 23 «Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού 
που θα αναλάβει τον καθαρισμό του κτιρίου θεωρημένη από την Επιθεώρηση εργασίας, 
κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό και αναλυτική δήλωση που 
υποβάλλει στο ΙΚΑ» 
Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός /εργασίας από 1/3/2013 έχει γίνει υποχρεωτική ή 
ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ  και ΟΑΕΔ, στο Πληροφοριακό 
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», από εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. 
Στην ίδια υπουργική απόφαση 5072/6/25-2-13 αρθ. 3 παρ. δ)  αναφέρεται ότι «… με την 
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο 
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  2.  Κάθε ενδιαφερόμενο 

   
 

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 2247/10-02-2017 διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου 
για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού 
Μοναστηρίου 104, Αμπελόκηποι, Ε΄ Πάροδος, στη Θεσσαλονίκη» 
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αυτού στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αρ. πρωτ. και ημερομηνία υποβολής του και 
αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως…» 
Επίσης, από 1-3-2013 έχει σταματήσει πλέον η προσέλευση στα αρμόδια τμήματα 
Επιθεώρησης Εργασίας για την θεώρηση των πινάκων απασχολούμενου προσωπικού. 
Παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε τι θα πρέπει να καταθέσουμε για τη κάλυψη της 
ανωτέρω απαίτησης της διακήρυξης. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης της διακήρυξης πρέπει να καταθέσετε το έντυπο 
Ε4 από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (εκτυπωμένο αντίγραφο και υπογεγραμμένο 
από τους εκπρόσωπους της εταιρείας). 
 
EΡΩΤΗΜΑ 3ο: 
Στο κεφάλαιο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΕΛ.Γ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», άρθρο 3ο Τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού, των υλικών 
καθαρισμού και απολύμανσης και των τεχνικών στοιχείων της διαδικασίας καθαρισμού, απρ. 3 
Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, σελ. 28, αναφέρεται : «Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι 
εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και να έχουν CE mark επισήμανση». 
Τα αναλώσιμα υλικά και χημικά μέσα καθαρισμού , δεν φέρουν σήμανση CE mark. Τα απολυμαντικά 
που φέρουν τη συγκεκριμένη σήμανση αφορούν, σε απολυμαντικά των οποίων η χρήση ενδείκνυται 
για απολύμανση και καθαρισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού τα οποία 
εφαρμόζονται στον ανθρώπινο οργανισμό. (Επισυνάπτεται έγγραφο του ΕΟΜΜΕΧ). 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν, η ανωτέρω απαίτηση, περί φερόμενης της σήμανσης CE 
mark, στα αναλώσιμα υλικά και χημικά μέσα καθαρισμού, έχει αναγραφεί εκ παραδρομής. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Σχετικά με το ερώτημα σας αναφορικά με την επισήμανση CE mark σας διευκρινίζουμε ότι 
στο Παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές» άρθρο 3ο παρ.3 «Προϊόντα  καθαρισμού και 
απολύμανσης» της ανωτέρω Διακήρυξης (2247/10-02-2017) σελίδα 29, η ορθή διατύπωση 
είναι η εξής : «Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων». Συνεπώς δεν απαιτείται να έχουν CE mark επισήμανση 
 
EΡΩΤΗΜΑ 4ο: 
Στο κεφάλαιο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΕΛ.Γ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», άρθρο 3ο Τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού, των υλικών 
καθαρισμού και απολύμανσης και των τεχνικών στοιχείων της διαδικασίας καθαρισμού, απρ. 4 
Προσωπικό, σελ. 28, αναφέρεται: «Για τον σκοπό ο ανάδοχος οφείλει να έχει το προσωπικό του 
ασφαλισμένο, ενώ η δαπάνη των σχετικών ασφαλίστρων βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο». 
Παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε εάν, εκτός από την ασφάλιση του προσωπικού της εταιρείας 
στο αρμόδιο ΙΚΑ ΤΕΑΜ, θα πρέπει να προσκομίσουμε και Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής 
Ευθύνης έναντι τρίτων;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Δεν απαιτείται η προσκόμιση Ασφαλιστήριου Συμβόλαιου Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων. 
 
EΡΩΤΗΜΑ 5ο: 
Στο Παράρτημα ΣΤ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ), Μέρος ΙΙ 
Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Δ Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην 
ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σελ. 48, «Υπεργολαβική ανάθεση: Ο 
οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;» 
Σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 131, του Ν. 4412/2016 «… αν το (α) τμήμα(τα) της σύμβασης 
το (α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 58 ή κατά την 
έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με την παρ. 4 ότι προτίθεται να 
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αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 132, η 
αναθέτουσα αρχή :….) 
Βάσει των ανωτέρω η εταιρεία μας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας το μέρος της 
σύμβασης που αφορά την Μικροβιοκτονία-Εντομοκτονία-Μυοκτονία, το ποσοστό της σύμβασης 
είναι κατώτερο του προαναφερόμενου ποσοστού, ήτοι 30%. Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν 
θα πρέπει να καταθέσουμε ξεχωριστό ΤΕΥΔ για τον υπεργολάβο ή θα πρέπει μόνο να γίνει 
αναφορά της επωνυμίας του και του ποσοστού της σύμβασης που θα αναλάβει. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Χρειάζεται ξεχωριστό ΤΕΥΔ για εργολάβο εφόσον για την εκτέλεση του έργου στηρίζεται στην 
ικανότητα του εργολάβου (σελ. 47). 
 
 
 Σε απάντηση της από 21-02-2017 επιστολής σας (αριθμ. πρωτ. 2769/21-02-2017  εισερχ. 

ΕΛ.Γ.Α.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
EΡΩΤΗΜΑ 1ο: 
Στην διακήρυξη υπ’αριθμό πρωτ. 2247/10-02-2017, ζητείται από τους συμμετέχοντες να καταθέσουν 
με ην προσφορά τους : «Ένορκη Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ου συμμετέχοντος 
οικονομικού φορέα ενώπιων συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής, σε βάρος του πράξης επιβολής 
προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας 
……» 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, τι ημερομηνία σύνταξης απαιτείται να φέρει ή απαιτούμενη 
ένορκη βεβαίωση. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Οποιαδήποτε ημερομηνία προγενέστερη του διαγωνισμού . 
 
EΡΩΤΗΜΑ 2ο: 
Στην υπ’αριθμό πρωτ. 2247/10-02-2017 Διακήρυξη, σελ. 10 της Διακήρυξης, ζητείται προς κατάθεση 
από τους συμμετέχοντες: «Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής ………» 
Επίσης, στο άρθρο 11 «Δικαιολογητικά προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει ή 
κατακύρωση», σελ. 16 ζητείται προς κατάθεση από τον ανάδοχο του έργου: Υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/1986,, η οποία θα φέρει νόμιμη θεώρηση για τι γνήσιο της υπογραφής…….» 
Αντίστοιχα, στο άρθρο 6, της προαναφερόμενης διακήρυξης, αναφέρεται : «…… Σε ότι αφορά δε 
στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν ομοίως 
τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4250/2014». 
Δεδομένου ότι, από τον Νόμο καταργείται πλέον η θεώρηση του γνησίου υπογραφής των 
υπεύθυνων δηλώσεων παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν τα ανωτέρω περί θεώρησης των 
υπεύθυνων δηλώσεων έχουν αναγραφεί εκ παραδρομής. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Έχουν αναγραφεί εκ παραδρομής και ισχύον οι διατάξεις του Ν. 4250/2014. 
 
EΡΩΤΗΜΑ 3ο: 
Στην υπ’αριθμό πρωτ. 2247/10-02-2017 Διακήρυξη, παράγραφος 6.8, σελ. 7 της Διακήρυξης, 
αναφέρεται : «…… Φάκελος 1  με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος 
περιέχει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016…..» 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, στο παράρτημα Υποδειγμάτων Εγγυητικών Επιστολών, στο πόδειγμα Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής, σελ. 30 της Διακήρυξης, αναφέρεται : «………Το παραπάνω ποσό τηρούμε 
στη διάθεση σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή 
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ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 3 (τρείς) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίηση σας. 
Τέλος, από το νόμο 4412/2016, άρθρο 72 εγγυήσεις, παρ. 4 προκύπτει ότι : «Οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερτικά εντός (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται». 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, ποιο από ανωτέρω αναφερόμενα διαστήματα ισχύει σχετικά 
με τις ημέρες καταβολής του ποσού της εγγύησης με σκοπό να συνταχθεί σωστά η Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής της Εταιρείας μας. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 Σε απάντηση της από 21-02-2017 επιστολής σας (αριθμ. πρωτ. 2798/22-02-2017 εισερχ. 

ΕΛ.Γ.Α.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
EΡΩΤΗΜΑ 1ο: 
Στην διακήρυξη υπ’αριθμό πρωτ. 2247/10-02-2017, στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης, ζητείται από συμμετέχοντες να δηλωθεί το εξής: «Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη:» 
Δεδομένου ότι η εταιρεία μας ασχολείται με παροχή υπηρεσιών και όχι προμηθειών, παρακαλούμε 
όπως μας διευκρινίσετε εάν το εν λόγω πεδίο απαιτείται να συμπληρωθεί από την εταιρεία μας και αν 
τι ακριβώς θα πρέπει να συμπληρώσουμε; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά συμμετοχής – Παραστατικά τεχνικής ικανότητας του αναδόχου (β) 
«Κάθε ισχύουσα πιστοποίηση κατά ISO σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, 
καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα πιστοποίηση για την περιβαλλοντική διαχείριση και για τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων καθαρισμού, που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος», το εν 
λόγω πεδίο απαιτείται να συμπληρωθεί 
 
                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                                                                   
 
                                                                                                ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ                                      
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