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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, 
προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών 
καθημερινού καθαρισμού των γραφείων του Κεντρικού Καταστήματος της 
ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 1041/27.01.2023.

Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από 
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι  Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα 
ακόλουθα:

Ερώτημα 1:  Στην παράγραφο 13.1 αναφέρεται ότι: 
«13.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά αμάχητο 

τεκμήριο ότι ο προσφέρων, αλλά και κάθε μέλος του - σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης - έχει λάβει πλήρη γνώση της 
παρούσας Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν καθώς και της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 Θεσμικό πλαίσιο 
της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο 
προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της 
υπηρεσίας, των εγκαταστάσεων, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης 
υλικών, ειδών εξοπλισμού κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη.» 

 
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν είναι υποχρεωτική η επίσκεψη 

στον χώρο.  

Απάντηση:

Η επίσκεψη στους χώρους δεν είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή 
στο Διαγωνισμό, κρίνεται όμως απαραίτητη για την πληρέστερη ενημέρωση 
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των συμμετεχόντων και σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν 
ραντεβού με τον ΤΔΥ (κα Ζαρκαδούλα 2103339476 ή/και κ. Κουρκούλης 
2103339695).

Ερώτημα 2:  Στην παράγραφο 17.1 Καταλληλότητα άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας αναφέρεται ότι: «Οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των υπό 
ανάθεση υπηρεσιών, ήτοι να δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής 
υπηρεσιών εκτιμήσεων ακινήτων.» 

 Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν η απαίτηση αυτή είναι αληθής, 
καθώς οι ζητούμενες υπηρεσίες της Διακήρυξης αφορούν την καθαριότητα 
και όχι κάποιο άλλο κωδικό δραστηριότητας.

Απάντηση: Εκ παραδρομής αναγράφεται «….δραστηριοποιούνται 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών εκτιμήσεων ακινήτων» έναντι του ορθού 
«Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών, ήτοι να 
δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαρισμού».

Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών
 και

 Διοικητικής Υποστήριξης 

Κ. Κωτσάκος

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Διοίκησης.
2. Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης και Προμηθειών – Τομέας Διοικητικής 
Υποστήριξης.
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.
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