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 ΕΡΩΤΗΜΑ 1Ο :  (21/01/2023 11:48:02) 

Με τον υπ’ αριθμ. 38/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 181839) ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου των 

υπηρεσιών καθαρισμού των οχημάτων (τρολει, λεωφορείων, υποστηρικτικών και βοηθητικών οχημάτων) και 

όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων, γραφείων, λοιπών εγκαταστάσεων) της ΟΣΥ ΑΕ, σας υποβάλω τα κάτωθι 

ερωτήματα και παρακαλώ όπως μας δοθούν διευκρινίσεις. 

1. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές υπηρεσιών καθαρισμού στο Πρόγραμμα 1 που αφορά το βασικό στάδιο της 

καθαριότητας που είναι ο νυχτερινός καθημερινός εσωτερικός καθαρισμός των λεωφορείων στη σελ. 83 και 84 

αναφέρεται σαφώς ότι : ο εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός των αλεξηνέμων (παρμπρίζ), των 

υαλοπινάκων, των εσωτερικών και εξωτερικών καθρεπτών θα γίνεται με ψεκασμό κατάλληλου για υάλινες 

επιφάνειες απορρυπαντικού και στέγνωμα με τη χρήση υφάσματος κλπ. εργασίες. Παρακάτω σελ. 86 

αναφέρεται απαιτούμενο χρόνο καθαρισμού για τους τύπους λεωφορείων όπως : α) MIDI 12-15’, β) 12μέτρα 

25-30’, γ) αρθρωτά 30-35’, ενώ στα τρόλεϊ 38-42’ ανά όχημα. 

Το ερώτημα μας είναι ότι ενώ σαφώς υποδεικνύεται το τρόπο εργασιών και θα πρέπει να γίνονται ώστε να μην 

υπάρξει αλλοίωση των όρων της διακήρυξης. Ο χρόνος που ορίζεται για τα λεωφορεία (μόνο) δεν επαρκεί και 

απαιτείται σχεδόν διπλάσιος και ταυτόχρονα αντίστοιχη αύξηση του εργατικού προσωπικού με το αυτό 

ποσοστό. Τότε ο προϋπολογισμός του έργου δεν επαρκεί να καλύψει αυτές τις εργασίες και θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί ώστε να συμφωνεί με τις απαιτήσεις. 

2. Στη σελίδα 81 και 82 στον πίνακα που προσδιορίζεται τα Αμαξοστάσια όπου θα γίνονται οι εργασίες 

καθαρισμού όλων των οχημάτων δεν αναφέρεται πουθενά το Αμαξοστάσιο Αττικής, θα γίνονται εργασίες εκεί 

ή όχι; Και εάν ναι σε πόσο αριθμό οχημάτων; 

3. Στις εργασίες του Προγράμματος 4 (εκτεταμένου εσωτερικού και εξωτερικού καθαρισμού) των οχημάτων 

στη σελ. 91 αναφέρεται ότι το πρόγραμμα θα καταρτίζεται κατά Αμαξοστάσιο σύμφωνα με τις ανάγκες τους 

και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά ημερησίως από 3-5 οχήματα (+/-2) για κάθε Αμαξοστάσιο δηλ. 1-7 οχήματα. 

Το ερώτημα μας είναι ότι ο ενδεικτικός αριθμός που προσδιορίζεται δεν είναι σαφές και με ποιο αριθμό 

οχημάτων ως μέτρο σύγκρισης θα πρέπει να συνταχθούν οι οικονομικές προσφορές; Επίσης, οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να δηλώσουν τον ορθό αριθμό ατόμων που θα απασχοληθούν και για την σύνταξη του άρθρου 68 

Αρ. πρωτοκόλλου: 5760/30.01.2023  

1ο Τεύχος Διευκρινίσεων επί εμπρόθεσμα υποβληθέντων ερωτημάτων μέσω της λειτουργίας 

«επικοινωνία» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (α/α 181839) – Μετάθεση προθεσμίας 

διεξαγωγής διαγωνισμού 
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θα πρέπει να συμφωνεί ως προς τον αριθμό απασχολούμενων αλλά και για την ορθή σύγκριση της συνολικής 

προσφοράς. Εάν υπολογιστεί από συμμετέχοντα το μέγιστο, νοητό είναι ότι ξεφεύγει η τιμή από τον 

προϋπολογισμό σας και τότε απορρίπτεται. 

4. Αναφέρεται συνολικό αριθμό οχημάτων 1275 και θα δίδονται προς καθαρισμό ανάλογα με τις ανάγκες της 

ΟΣΥ ΑΕ με απόκλιση (+/-5%) από το άνω σύνολο. Δεν μας προσδιορίζεται σαφές αριθμό οχημάτων διότι : 

Σαββατοκύριακα – Αργίες καθώς και θερινούς μήνες ο αριθμός οχημάτων είναι μειωμένος σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από το -5% και πως θα συνταχτεί η οικονομική – τεχνική μας προσφορά και ποιο θα είναι το μέτρο 

σύγκρισης των προσφορών;  Με το ποσοστό που αναφέρεται ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί. 

5. Για τις εργασίες καθαρισμού Κτιρίων – Γραφείων στο Αμαξοστάσιο Αττικής σελ. 76 ορίζεται αριθμό 

απαιτούμενου προσωπικού 2 άτομα με 7ωρη απασχόληση πρωινή και 1 άτομο με 3ωρη απασχόληση για χώρους 

υγιεινής τα απογεύματα. Επίσης, αναφέρεται στη σελ. 75 ότι θα γίνονται εργασίες καθαρισμού στο 1ο και στο 

2ο όροφο των Γραφείων. 

….τα άτομα που προσδιορίζεται για την Αττική δεν επαρκούν να καλύψουν και εργασίες του 1ου και 2ου ορόφου 

των Γραφείων …. Θα γίνονται εργασίες στα γραφεία του Κτιρίου; Τα άτομα θα προσαυξηθούν; Και εάν ναι 

τότε θα πρέπει να υπολογιστεί και το αντίστοιχο εργατικό κόστος στην προσφορά;  

6. Για τις υπηρεσίες καθαρισμού των βοηθητικών χώρων προσδιορίζεται : 

Χώροι αναμονής οδηγών 59 x 2 εφαρμογές μηνιαίως = 118. 

Εκδοτήρια 32 x 2 εφαρμογές / εβδομάδα (8 εφαρμογές) = 256 

Σταθμαρχεία 13 x 2 εφαρμογές μηνιαίως = 26 

Συνολικός προς καθαρισμό αριθμός όλων : 400 

Ισχύει ο άνωθι αριθμός ώστε να συμπεριληφθεί ορθά στην προσφορά;  

ΕΡΩΤΗΜΑ 2Ο : (23/01/2023 18:51:18) 

Δια της παρούσης επιστολής και συγκεκριμένα για τον διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης: 38/2022(α/α ΕΣΗΔΗΣ 

181839) θα θέλουμε τις κάτωθι διευκρινήσεις:  

1. Για τον ορθό υπολογισμό της προσφοράς μας, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι -ως προς τον 

νυχτερινό καθαρισμό των οχημάτων - θα υπολογιστεί το σύνολο του στόλου ανά αμαξοστάσιο όπως αυτό 

αναγράφεται στη διακήρυξη.  

2. Παρακαλούμε όπως θέσετε υπόψιν μας το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού βάσει 

του οποίου θα συνταχθούν οι προς κατάθεση προσφορές έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης - αξιολόγησης μεταξύ τους. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 3Ο : (24/01/2023 13:39:33) 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι για τον ανωτέρω διαγωνισμό:  

1. Στη σελίδα 21 της Διακήρυξης στο Άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα » αναφέρεται το 

εξής : «Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αποδείξουν κατά τη φάση υποβολής των προσφορών ότι 

καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών απαιτήσεων, προσκομίζοντας κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό 

που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του σχετικού παραρτήματος Α. Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών 

χρήσεων, να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ώστε να καλύπτουν τον μέσο ειδικό 

ετήσιο κύκλο εργασιών που ζητείται στις παραγράφους 2.2.3.11 και 2.2.5. της παρούσας.» επίσης, σελίδα 30 

της Διακήρυξης στο Άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» και συγκεκριμένα στην παράγραφο Β4 αναφέρεται το 

εξής : «Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6. προσκομίζουν τα απαιτούμενα 

σύμφωνα με τους όρους και τα σχετικά Παραρτήματα της διακήρυξης. Ο οικονομικός φορέας πρέπει να 

προσκομίσει τις Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών των συμβάσεων που έχουν δηλωθεί στο ΕΕΕΣ.» : Εν 

όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε, να μας διευκρινίσετε ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία 

του Παραρτήματος Α΄ που πρέπει να προσκομιστούν κατά την υποβολή της προσφοράς; Επίσης, να μας 

διευκρινίσετε αν ο μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται στις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων 

της διακήρυξης, θα πρέπει να βρίσκεται στην κατοχή μας κατά την υποβολή της προσφοράς και αν αποτελεί 

κριτήριο επιλογής. Στο αρχείο xml 19. espd-request-v1(1) διαγωνισμού δεν υπάρχει πεδίο αναφοράς 

συμβάσεων παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ώστε να προσκομιστούν οι αντίστοιχες συστατικές, με ποιόν τρόπο 

θα πρέπει να αποτυπωθεί στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής;  

2. Στη σελίδα 22 της Διακήρυξης στο Άρθρο 2.2.8.2 Υπεργολαβία αναφέρεται το εξής : «Ο οικονομικός φορέας 

αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 

σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην 

προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε 

ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας 

ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας, καθώς και ότι 

πληρούνται τα κριτήρια επιλογής των παρ. 2.2.4. και 2.2.7. της παρούσας…..» : Επίσης σελίδα 102 της 

Διακήρυξης στο Παράρτημα Α και συγκεκριμένα στην παράγραφο Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ αναφέρεται το εξής 

: «…..Απαγορεύεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ του υπό ανάθεση έργου, η υποκατάστασή του κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης σε οποιαδήποτε εργασία ή τμήματος αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργολαβική 
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ανάθεση ).» Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε, να μας διευκρινίσετε αν επιτρέπεται η ανάθεση υπεργολαβίας 

ή όχι. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4Ο : (24/01/2023 13:32:28) 

Στο πλαίσιο της Διακήρυξης με αριθμό 38/2022 του «Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού 

για την εξάμηνη ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, υποστηρικτικών 

βοηθητικών οχημάτων) & όλων των εγκαταστάσεων (κτηρίων, γραφείων, λοιπών εγκαταστάσεων) της Ο.ΣΥ. 

Α.Ε.», και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το Παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσιών Καθαρισμού 

Οχημάτων, Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Βοηθητικών Χώρων της ΟΣΥ ΑΕ» παρακαλούμε όπως μας δοθούν 

οι κάτωθι διευκρινίσεις αναφορικά με το Τμήμα Α’ «Κτηριακές Εγκαταστάσεις – Λοιπές Εγκαταστάσεις – 

Βοηθητικοί Χώροι»:  

1. Στη σελ. 70 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στην παράγραφο «WC – Αποδυτήρια / α. Καθημερινός 

καθαρισμός – Περιγραφή εργασιών», αναφέρεται ότι «μετά το πέρας των απολυμάνσεων θα επικολλάται 

αυτοκόλλητο έντυπο σε εμφανή θέση των αποδυτηρίων-λουτρών-τουαλετών με την ημερομηνία 

πραγματοποίησης των απολυμάνσεων». Δεδομένου ότι στην περιγραφή των εργασιών καθαρισμού των 

κτηριακών εγκαταστάσεων δεν περιλαμβάνεται συγκεκριμένο πρόγραμμα απολυμάνσεων των WC – 

Αποδυτηρίων (όπως γίνεται αντίστοιχα στην περιγραφή των εργασιών καθαρισμού των οχημάτων), παρά μόνο 

η υποχρέωση του αναδόχου για απολύμανση των χώρων με χρήση απολυμαντικού υγρού, το οποίο θα τυγχάνει 

της έγκρισης της Υπηρεσίας Προστασίας & Πρόληψης της Ο.ΣΥ. ΑΕ (το οποίο θα ενσωματωθεί στα 

προτεινόμενα υλικά της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας μας, προς έλεγχο και έγκριση από την αρμόδια 

επιτροπή του Διαγωνισμού), παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η συγκεκριμένη αναφορά στην 

επικόλληση αυτοκόλλητου εντύπου προς πιστοποίηση της απολύμανσης, έχει γίνει εκ παραδρομής.  

2. Στη σελ. 70 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στις «Παρατηρήσεις», όπου αναφέρονται τα απαιτούμενα 

άτομα και οι ώρες απασχόλησής τους, αναφέρεται ότι «Το Σάββατο και την Κυριακή οι χώροι των WC, 

τουαλέτες, γραφεία των αμαξοστασίων θα καθαρίζονται σε 6-ωρη βάρδια. Για τις συγκεκριμένες εργασίες 

απαιτείται κατ’ ελάχιστον 1 άτομο x 6 ώρες/άτομο». Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν απαιτείται κατ’ 

ελάχιστον 1 άτομο ανά αμαξοστάσιο (όπως αντίστοιχα αναφέρεται στην απαιτούμενη απασχόληση από 

Δευτέρα έως Παρασκευή), ήτοι συνολικά 6 άτομα x 6 ώρες/άτομο.  

3. Στα σημεία της Διακήρυξης όπου γίνεται λόγος για τους «χώρους υγιεινής των αμαξοστασίων», όπως στη 

σελ. 71 παρ. 1.β., στη σελ. 73 παρ. 2.β. κοκ, αναφέρεται ότι «ο καθαρισμός σε όλους τους χώρους θα γίνεται 
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καθημερινά (7 μέρες την εβδομάδα) συμπεριλαμβανομένων των αργιών και εξαιρετέων εορτών». 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο «εξαιρετέες εορτές».   

4. Αναφορικά με τα ίδια σημεία της Διακήρυξης όπου γίνεται λόγος για τους «χώρους υγιεινής των 

αμαξοστασίων», και αναφέρεται ότι «ο καθαρισμός σε όλους τους χώρους θα γίνεται καθημερινά (7 μέρες την 

εβδομάδα) συμπεριλαμβανομένων των αργιών και εξαιρετέων εορτών», παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε 

ποιο είναι το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, προκειμένου να είναι δυνατός ο υπολογισμός 

του συνολικού μισθοδοτικού κόστους του απασχολούμενου προσωπικού. Ως γνωστόν, η απασχόληση 

προσωπικού τις Κυριακές ή/και αργίες, φέρει προσαύξηση 75% επί της αμοιβής των εργαζομένων, επομένως 

χρήζει διευκρίνισης το ακριβές χρονικό διάστημα της παροχής των υπηρεσιών, προκειμένου να υπολογισθεί το 

επιπρόσθετο εργατικό κόστος που αντιστοιχεί στην απασχόληση προσωπικού τις συγκεκριμένες Κυριακές και 

αργίες που θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.  

5. Στα σημεία της Διακήρυξης όπου γίνεται λόγος για τον «καθαρισμό των τζαμιών (μέσα-έξω) των 

αμαξοστασίων», όπως στη σελ. 72 παρ. 1.δ., στη σελ. 74 παρ. 2.δ. κοκ, αναφέρεται ότι «ο καθαρισμός θα 

γίνεται περιοδικά 1 έως 3 φορές το χρόνο και μόνο κατόπιν προηγούμενης εντολής προς τον εργολάβο» καθώς 

επίσης ότι «ο εργολάβος καλείται να προσφέρει τίμημα για κάθε φορά καθαρισμού των ανωτέρω τζαμιών 

συνολικά». Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν το τίμημα για κάθε επανάληψη καθαρισμού των τζαμιών 

θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη συνολική οικονομική προσφορά της εταιρίας μας ή όχι. Εάν ναι, τότε 

παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τον αριθμό των επαναλήψεων που θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν στην 

προσφορά μας (1 έως 3 φορές το χρόνο, ήτοι 1 έως 2 φορές το εξάμηνο), προκειμένου να είναι δυνατή η 

διαμόρφωση μίας ενιαίας συνολικής τιμής προσφοράς, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση μεταξύ των 

προσφορών των επιμέρους οικονομικών φορέων.  

6. Στη σελ. 77 της Διακήρυξης όπου περιλαμβάνεται η «περιγραφή υπηρεσιών καθαρισμού βοηθητικών 

χώρων», γίνεται μεν αναφορά στους χώρους αναμονής, εκδοτηρίων και σταθμαρχείων, με τις αντίστοιχες 

προτεινόμενες επαναλήψεις καθαρισμού, χωρίς όμως να γίνεται καμία αναφορά στα απαιτούμενα άτομα & ώρες 

εργασίας για τους εν λόγω καθαρισμούς. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν απαιτείται η απασχόληση 

επιπρόσθετου προσωπικού καθαριότητας για τον καθαρισμό των βοηθητικών χώρων ή εάν οι εν λόγω εργασίες 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τους εργαζόμενους οι οποίοι θα απασχολούνται στους λοιπές κτηριακές 

εγκαταστάσεις, εντός των ωρών απασχόλησης που περιγράφονται κατά περίπτωση για τους λοιπούς χώρους 

των κτηρίων της Ο.ΣΥ. ΑΕ (ήτοι χωρίς να απαιτούνται επιπρόσθετες ώρες εργασίας). Σε διαφορετική 

περίπτωση, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τον αριθμό των ατόμων και των απαιτούμενων ωρών 
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εργασίας ανά ημέρα/εβδομάδα/μήνα, σύμφωνα με τις προτεινόμενες επαναλήψεις των εργασιών καθαρισμού 

των βοηθητικών χώρων. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5Ο : (24/01/2023 15:44:24) 

Δια της παρούσης επιστολής και συγκεκριμένα για τον διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης: 38/2022(α/α ΕΣΗΔΗΣ 

181839) θα θέλουμε τις κάτωθι διευκρινήσεις:  

1. Παρακαλώ όπως μας αναφέρετε την ημερομηνία έναρξης του έργου για να καταστεί δυνατόν ο ακριβής 

υπολογισμός των αργιών και των Σαββατοκύριακων που προκύπτουν ανά μήνα. Σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι δυνατόν, παρακαλώ να μας υποδείξετε έναν αποδεκτό τρόπο υπολογισμού του έργου.  

2. Στην σελίδα 85 της Διακήρυξης αναφέρει ….Ο εσωτερικός καθαρισμός των αυτοκινήτων Φ.Ι.Χ. και Ε.Ι.Χ. 

διαφόρων τύπων και χρήσεων θα προγραμματίζεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και το κάθε αυτοκίνητο θα 

καθαρίζεται μέχρι 12 φορές το χρόνο μετά από έγκαιρη ενημέρωση του εργολάβου. Ο εσωτερικός καθαρισμός 

των Φ.Ι.Χ. και Ε.Ι.Χ. θα γίνεται με ηλεκτρική σκούπα επαγγελματικού τύπου μεγάλης απορροφητικής 

ικανότητας (άνω των 2400 WATT)….. Παρακαλώ ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος καθαρισμού των 

αυτοκινήτων Φ.Ι.Χ. και Ε.Ι.Χ και πώς θα γίνεται η χρέωση αυτών; 

ΕΡΩΤΗΜΑ 6Ο : (24/01/2023 16:09:40) 

Αξιότιμοι Κύριοι, Παρακαλούμε για την παροχή διευκρινίσεων επί των ερωτημάτων που καταγράφονται 

παρακάτω, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης με Α.Π. 2514/ 13.01.2023, σχετικής με το ανωτέρω 

έργο.  

1.Παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθεί στους Διαγωνιζόμενους εάν απαιτείται η συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) από τον Υπεργολάβο στον οποίο ο Οικονομικός Φορέας θα συνεργαστεί. 

Ερώτημα  

2.Παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθεί στους Διαγωνιζόμενους εάν οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται στον 

Διαγωνισμό μπορούν να αποτυπωθούν σε μια ενιαία Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986). 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 7Ο : (24/01/2023 16:09:40) 

Στα πλαίσια τα του διαγωνισμού που αφορά την «εξάμηνη ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των 

οχημάτων(τρόλεϊ, λεωφορείων, υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) & όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων, 

γραφείων, λοιπών εγκαταστάσεων) της Ο.ΣΥ. Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 3822 διακήρυξη της 

O.ΣΥ. Α.Ε., θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 
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1. Ως προς το κριτήριο 2.2.5, οι τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις αφορούν τα έτη 2019 – 

2021 ή 2020 – 2022;  

2. Ως προς το κριτήριο 2.2.6, οι τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις αφορούν τα έτη 2019 – 

2021 ή 2020 – 2022;  

3. Ως προς το κριτήριο 2.2.7.ε «Πιστοποίηση /Βεβαίωση Covid – 19 (εκδοθείσα από φορείς διαπιστευμένους 

μέσω ΕΣΥΔ», το συγκεκριμένο πιστοποιητικό/βεβαίωση αφορά τήρηση διαδικασιών εντός του οικονομικού 

φορέα για προστασία από την πανδημία Covid – 19 ή κάποια άλλη διαδικασία;  

 

Παρακαλούμε εάν είναι εφικτή η χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

για τουλάχιστον 15 ημέρες από την παρούσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ν.4412/2016 

άρθρο 264). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1ΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 

1. Στην σελίδα 82 αναφέρονται τα κάτωθι: 

«Σημειώνεται ότι τα τιθέμενα (Προγράμματα εργασιών από Νο.1 έως Νο.5), χρονικά όρια εργασιών καθαρισμού 

και πλυσίματος των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι καθαρά ενδεικτικά, βοηθητικά και κατατοπιστικά 

πληροφοριακού χαρακτήρα για όσους ενδιαφερόμενους θέλουν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό αυτό.». 

2. Νυκτερινός Εσωτερικός Καθαρισμός γίνεται και στα δύο αμαξοστάσια (Ρουφ, Αττική) καθημερινά. Στο 

Αμαξοστάσιο της Αττικής καθαρίζονται οχήματα σειράς 7000, ενώ στο αμαξοστάσιο Ρουφ σειράς 6000 και 

7000. Ο αριθμός εξαρτάται από τα διαθέσιμα προς κίνηση οχήματα εκάστης ημέρας. Επίσης κάθε Δευτέρα και 

Τρίτη, στο αμαξοστάσιο Ρουφ, γίνεται εξωτερικός καθαρισμός όλου του διαθέσιμου στόλου, ενώ κάθε Τετάρτη 

η ίδια εργασία πραγματοποιείται στο αμαξοστάσιο Αττικής. 

Πρωινός Εκτεταμένος Καθαρισμός γίνεται μόνο στο αμαξοστάσιο Ρουφ. Τα οχήματα του αμαξοστασίου Αττικής 

επιστρέφουν στο αμαξοστάσιο Ρουφ για να γίνει ο Εκτεταμένος Καθαρισμός και οι Γενικές Συντηρήσεις. 

Προγραμματίζονται επτά οχήματα καθημερινά και η συνηθισμένη αναλογία είναι 3 οχήματα σειράς 6000 και 4 

οχήματα σειράς 7000.  

 3. Λόγω της φύσης του αντικειμένου του συγκοινωνιακού έργου, ο αριθμός των οχημάτων στα οποία 

πραγματοποιείται Γενικός Καθαρισμός (εκτεταμένος) δεν είναι σταθερός και δεν είναι εφικτό να υπολογιστεί 

απόλυτα. Παρακάτω, παρατίθεται, ενδεικτικός πίνακας, με τον μηναίο αριθμό οχημάτων βάσει του 

προγράμματος δρομολόγησης.  
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ΘΕΡΙΝΟ 1 ΘΕΡΙΝΟ 2 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

1544 1475 1657 

4. Λόγω της φύσης του αντικειμένου του συγκοινωνιακού έργου, ο αριθμός των οχημάτων στα οποία 

πραγματοποιείται καθημερινός καθαρισμός δεν είναι σταθερός και δεν είναι εφικτό να υπολογιστεί απόλυτα. 

Παρακάτω παρατίθεται μηνιαίος ενδεικτικός πίνακας των οχημάτων, ανάλογα με το πρόγραμμα 

δρομολόγησης που ισχύει και τον τύπο οχήματος: 

ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΘΕΡΙΝΟ 1 ΘΕΡΙΝΟ 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ (12Μ) 120 106 89 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ (18Μ) 32 24 17 

ΘΕΡΜΙΚΑ (12Μ) 631 562 465 

ΘΕΡΜΙΚΑ (18Μ) 230 196 162 

ΘΕΡΜΙΚΑ (8Μ) 166 145 130 

ΣΥΝΟΛΟ 1.179 1.033 1.155 

Να σημειωθεί ότι ο απαιτούμενος αριθμός οχημάτων, βάσει δρομολόγησης, μειώνεται το Σάββατο κατά 40% 

ενώ την Κυριακή/Αργία κατά 60% σε σχέση με τον αντίστοιχο απαιτούμενο αριθμό οχημάτων της καθημερινής. 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Θερινό 1 :  Από τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουνίου έως τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουλίου και από την 

λήξη   του Β’ θερινού έως το άνοιγμα των σχολείων.  

Θερινό 2 :  Από την λήξη του Α’ θερινού έως τελευταίο Σαββατοκύριακο Αυγούστου 

Χειμερινό  :  Αμέσως μετά το άνοιγμα των σχολείων και έως την έναρξη του Α’ Θερινού. 

Επισήμανση :  Τα προγράμματα δρομολόγησης ενδέχεται να έχουν μικρές διαφοροποιήσεις ως προς την 

έναρξη   και τη λήξη.  

5. Ως προς τους χώρους που θα καθαρίζονται, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, άρθρο «3.α. 

Χώροι Αμαξοστασίων  Αττικής – Πειραιά –Αγ. Τριάδα» της διακήρυξης (σελ. 74 και 75). Οι χρόνοι εκτέλεσης 
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των εργασιών καθώς και ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων που αναφέρονται στην διακήρυξη αφορούν 

εκτίμηση και είναι καθαρά ενδεικτικοί.  

 6. Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη διακήρυξη.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2ΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 

1.  Απαντήθηκε σε προηγούμενο ερώτημα (βλ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1ΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ παρ. 4). 

2. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί βάσει του άρθρου 2.4.4. «Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» της διακήρυξης και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115/Α/30-09-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν 

απαιτείται υποβολή συγκεκριμένου εντύπου οικονομικής προσφοράς.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3ΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά» ισχύουν τα κάτωθι : «H τεχνική προσφορά θα πρέπει 

να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον αναθέτοντα φορέα με το 

Παράρτημα Α της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα».  

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.1. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της διακήρυξης (σελ. 39) αναφέρονται τα 

κάτωθι:  

«Επισήμανση : Σύμφωνα με το Παράρτημα Ε’ της παρούσης, το οποίο επισυνάπτεται, ως ξεχωριστό αρχείο σε 

επεξεργάσιμη μορφή XML, στο portal  του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς, στο μέρος IV 

«Κριτήρια Επιλογής»,  συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής». 

Βάσει των ανωτέρω, με τη συμπλήρωση του ESPD και όσον αφορά την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα 

κριτήρια επιλογής» στο μέρος IV «Κριτήρια Επιλογής» οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι πληρούν 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής που προσδιορίζονται στη διακήρυξη. 

Συνεπώς, κατά τη φάση της υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, οι 

οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την επάρκεια τους ως προς τα κριτήρια 

επιλογής καθώς και ως προς τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  
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Σελίδα 10 από 11 

 

2. Ανάθεση υπεργολαβίας μετά την σύναψη της σύμβασης επιτρέπεται με προηγούμενη έγγραφη έγκριση του 

Αναθέτοντος Φορέα και τηρουμένων των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και του νόμου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4ΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 

1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (σελ. 70) «WC – Αποδυτήρια» διαγράφεται ο όρος : «Μετά το πέρας των απολυμάνσεων 

θα επικολλάται αυτοκόλλητο έντυπο σε εμφανή θέση των αποδυτηρίων-λουτρών-τουαλετών με την 

ημερομηνία πραγματοποίησης των απολυμάνσεων» 

2.  Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη διακήρυξη. 

3. Ημέρες εξαιρετέων εορτών νοούνται οι εξαιρετέες ημέρες κατά την εργατική νομοθεσία.    

4. Σύμφωνα με το άρθρο 1.3. «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» 

(σελ. 5-6) της διακήρυξης ισχύουν τα κάτωθι :  

«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της, με δικαίωμα του 

Αναθέτοντος Φορέα να παρατείνει μονομερώς, τμηματικά, την ισχύ της συναφθείσης συμβάσεως κατά έξι (6) 

επιπλέον μήνες.» 

Ως χρόνος έναρξης του έργου εκτιμάται η περίοδος μεταξύ 01.03.2023, και 01.07.2023.  

5. Ως προς τον καθαρισμό των τζαμιών (μέσα-έξω) των αμαξοστασίων, ο μέγιστος περιοδικός καθαρισμός που 

δύναται να ζητηθεί από τον εργολάβο είναι τρεις (3) φορές τον χρόνο, συνεπώς, εντός του εξαμήνου δύναται 

να ζητηθεί ο καθαρισμός αυτών, κατά μέγιστο, δύο (2) φορές.  

6. Ο προσδιορισμός του αριθμού και η κατανομή των απασχολούμενων ατόμων για τις εργασίες καθαρισμού 

εναπόκειται στην κρίση του εργολάβου. Ωστόσο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (σελ. 68) επισημαίνονται τα 

κάτωθι : «… πριν την υποβολή της προσφοράς τους, οι οικονομικοί φορείς μπορούν, μόνο εφόσον το 

επιθυμούν, να ζητήσουν αναλυτικά σχέδια των χώρων ή να τους επισκεφθούν...».  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5ΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 

1. Απαντήθηκε σε προηγούμενο ερώτημα (βλ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4ΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ παρ. 4). 

2. Το κόστος καθαρισμού των Φ.Ι.Χ. και Ε.Ι.Χ. θα συνυπολογιστεί στην οικονομική προσφορά. Ως προς τον 

εκτιμώμενο χρόνο καθαρισμού έχει απαντηθεί σε προηγούμενο ερώτημα (βλ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1ΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 

παρ.1).  
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Σελίδα 11 από 11 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6ΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 

1. Οι υπεργολάβοι στων οποίων τις ικανότητες βασίζεται η συμμετέχουσα εταιρεία πρέπει να χρησιμοποιούν 

το ΕΕΕΣ (για τα αντίστοιχα μέρη). 

2. Ένταξη των επιμέρους υπεύθυνων δηλώσεων σε μία ενιαία υπεύθυνη δήλωση ανά δηλούντα επιτρέπεται , 

εφόσον το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης εντάσσεται σε έναν και μόνον υποφάκελο προσφοράς.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7ΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 

1. Αφορούν τα έτη 2019 – 2021, εφόσον δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί επαρκής απόδειξη για τα οικονομικά 

στοιχεία της διαχειριστικής χρήσης έτους 2022. 

2. Αφορούν τα έτη 2019 – 2021, εφόσον δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί επαρκής απόδειξη για τα οικονομικά 

στοιχεία της διαχειριστικής χρήσης έτους 2022  

3. Εντός του οικονομικού φορέα για προστασία από την πανδημία Covid – 19 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Με το παρόν τεύχος η Ο.ΣΥ. Α.Ε. απαντά συγκεντρωτικά σε όλα τα, εμπρόθεσμα, υποβληθέντα ερωτήματα 

και μεταθέτει, οριστικά και αμετάκλητα, τις ημερομηνίες που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ως 

κάτωθι:  

 Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 

11:00πμ.  

 Νέα Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών: Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00πμ. 

 

 

Στέφανος Αγιάσογλου 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Για την ακρίβεια 

Η Προϊσταμένη του τμήματος της κεντρικής γραμματείας 

 

Αικατερίνη Πουραϊμη 
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