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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.476/22 Διακήρυξης «Υπηρεσίες Καθαριότητας» 

 

 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς 

πόρους προκειμένου να εκτελέσουν την σύμβαση. 

Η έννοια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας δεν παρέχεται από τις οδηγίες, πλην όμως είναι σαφές ότι 

αφορά στο εάν οι οικονομικοί φορείς έχουν επαρκή οικονομικά μέσα:  

(α) για να εκτελέσουν τη σύμβαση, μαζί με τις άλλες οικονομικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους κατά την ίδια χρονική 

περίοδο, και  

(β) για να αντιμετωπίσουν τυχόν νομικές ευθύνες που θα προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης (για παράδειγμα, 

παράβαση συμβατικής υποχρέωσης)1 (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΚ ή άρθρο 75 ν.4412/16). 

Περαιτέρω, ορίζεται ότι αν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο ήτοι για σημαντικό λόγο που καθιστά την παροχή της 

σχετικής βεβαίωσης αδύνατη και αιτιολογείται από τον οικονομικό φορέα, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 

με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. Εναπόκειται, επομένως, στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να κρίνει αυτό ως κατάλληλο. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 

να προσκομίσει όποιο έγγραφο θεωρεί ότι αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια και είναι στη 

διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να κρίνει αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία αποδεικνύουν την επάρκειά του. Η 

 
1 ο.π. S. Arrowsmith, “The Law of Public and Utilities Procurement”, παρ. 12-10, σελ. 1190.   
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απόφαση της αναθέτουσας αρχής οφείλει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και εμπίπτει στον δικαιοδοτικό έλεγχο των 

δικαστηρίων. 

 

Στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:   

αα) Κατάλογο με τις κυριότερες αναθέσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων 

ετών και μέχρι την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, με αναφορά του τίτλου, του φορέα-ιδιοκτήτη, του 

προϋπολογισμού, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης, ύψους ίση με το 80% 

του ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων και για εξωτερικό 

καθαρισμό υαλοπινάκων). 

Δεδομένου ότι το 80% αφορά ποσό 383.064,00€ αυτό μπορεί να αφορά περισσότερες από μια σύμβαση. 

 

 

Σύμφωνα με α) τον υπ’αριθμό Ν.4912/17-03-22 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/Α’/17-03-22), αναφορικά με την συγχώνευση των δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με 

αρμοδιότητα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων δηλαδή της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ και την κατάργηση της 0,06% 

κράτησης, β) την υπ΄αριθμ. 799/2021 Απόφαση του 7ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ και γ) το γεγονός ότι επιβάλλεται η εφαρμογή 

των όρων της διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση 

προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, σκέψεις 34 και 

44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54, για την 

ανάθεση της σύμβασης της υπ’ αριθμ.476/29-03-2022 διακήρυξης ισχύουν οι κρατήσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 

2.4.4. αυτής. 

 

 

Οι συνολικές ώρες για τον καθαρισμό των θεατρικών χώρων αφορούν Σάββατο και Κυριακή και τις νόμιμε προσαυξήσεις 

λόγω των διατάξεων των αργιών. 

 

 

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση-προδιαγραφές της ανάθεσης και τους όρους της με υπ’ αριθμ. 476/22 διακήρυξης, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μεταβάλλει τις ζητούμενες ώρες καθαριότητας ανάλογα με τις ανάγκες της. Συνεπώς οι ώρες 

είναι κατά προσέγγιση. Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα θα αφορά τις συνολικά ζητούμενες ώρες ήτοι 64.800 

οι οποίες και αποτελούν το ανώτερο όριο της ανάθεσης. 



 

 

Οι διατάξεις του σχετικού νόμου δεν αναφέρουν εξαιρέσεις εφόσον η υποχρέωση από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) για εξειδίκευση στην οικονομική τους προσφορά, των επιπλέον στοιχείων όπως αυτά 

αναλύονται στο άρθρο 68 του ν.3863/10 αφορούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και εργαζομένους οι οποίοι υπάγονται στις 

σχετικές συμβάσεις καθαριότητας. Αναλυτικότερα: 

«Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες 

διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 

ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να 

αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής…» 
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