
 
 

1 
 

Θέρμη, 26/6/2020 

Αρ. πρωτοκόλλου: 123/20 

 

Θέμα: Απάντηση στις από 18/6/2020 και 25/6/2020 Επιστολές της εταιρίας  «Γ. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Χ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» σχετικά με την Διακήρυξη 

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 

– ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΕΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ 

ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» – «ΝΟΗΣΙΣ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ» 

 

Κύριοι,  

 

Σε σχέση με τα ερωτήματα των εν θέματι Επιστολών, απαντούμε τα εξής: 

Ερώτημα 1: Απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια εφορία για την έναρξη 

δραστηριότητας. 

Ερώτημα 2: Το πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 καλύπτει τις απαιτήσεις. 

Ερώτημα 3: Η βάση είναι επταήμερη.  

Ερώτημα 4: - Απαιτείται να αναγραφεί η ονομασία- επωνυμία όλων των 

απορρυπαντικών – καθαριστικών. 

- Απαιτείται να προσκομιστούν πιστοποιητικά έγκρισης των αρμοδίων αρχών για όλα 

τα απορρυπαντικά- καθαριστικά. 

- Απαιτείται να προσκομιστεί και το ISO των εταιριών παραγωγής όλων των 

προϊόντων.  

Ερώτημα 5: Η ίση αρχή και διαχείριση του ελάχιστου χρόνου απόκρισης προκύπτει 

με αναλογική βαθμολόγηση και αναγωγή της βαθμολογίας στους χρόνους που 

δηλώνουν οι υποψήφιοι. 

Ερώτημα 6: Ο χρόνος εγγύησης που δηλώνουν οι υποψήφιοι βαθμολογείται με την 

αρχή της αναλογικής βαθμολογίας και αναγωγή της βαθμολογίας στο χρόνο που 

δηλώνουν οι υποψήφιοι. 

Η Εγγύηση αναφέρεται στον προσφερόμενο αριθμό προϊόντων και ειδών που 

χρησιμοποιεί ο υποψήφιος για την παροχή των υπό ανάθεση υπηρεσιών και 

εργασιών.  

Ερώτημα 7:Η επίσκεψη δεν είναι υποχρεωτική (βλ. άρθρο 3 παρ. 3 της Διακήρυξης). 

Συνεπώς δεν προβλέπεται παροχή βεβαίωσης επίσκεψης η άλλου αντίστοιχου 

εγγράφου.  
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Ερώτημα 8: Ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια αναφορά. Οι κρατήσεις ΟΓΑ ισούνται 

με 20% επί της αξίας του χαρτοσήμου ή 0,6% επί της αξίας επί της οποίας επιβάλλεται 

το χαρτόσημο (αθροιστικό σύνολο χαρτοσήμου & ΟΓΑ 3,6%). 

Ερώτημα 9: Το πιστοποιητικό εκπροσώπησης αρκεί. 

 

Για την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

Αθανάσιος Κοντονικολάου 
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Προς 
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο 
Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ)  

Θεσσαλονίκη, 25/06/2020 

 
Της εταιρίας 
Επωνυμία: «Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Χ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» 
ΑΦΜ: 997612980 
Ταχ. Δ/νση (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη): Αγίου Γεωργίου 5, Πατριαρχικό Πυλαίας Τ.Κ.: 57001 

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., e-mail): 2310867188,  info@kassecurity.gr 

 

ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ –ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΕΩΝ 

(ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ 

«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» – «ΝΟΗΣΙΣ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.  

 

1) Στην σελ. 9 της Διακήρυξης στο τέλος της σελίδας στο σημείο ββ) αναφέρεται: ‘’Έγγραφο 

εκπροσώπησης όπως καταχωρήθηκε στο οικείο μητρώο και ανακοίνωση καταχώρησης’’. 

 

 Με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Ισχύουσας Εκπροσώπησης από την υπηρεσία ΓΕΜΗ 

του Επιμελητηρίου καλύπτεται η παραπάνω απαίτησή σας, ή υποχρεούμαστε να 

υποβάλλουμε κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό, καθώς η Υπηρεσία δεν εκδίδει 

ανακοίνωση καταχώρησης για Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης πάρα μόνο το 

πιστοποιητικό αυτό καθαυτό.  

Για την επιχείρηση, 

 

 

Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος  
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Προς 
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο 
Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ)  

Θεσσαλονίκη, 18/06/2020 

 
Της εταιρίας 
Επωνυμία: «Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Χ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» 
ΑΦΜ: 997612980 
Ταχ. Δ/νση (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη): Αγίου Γεωργίου 5, Πατριαρχικό Πυλαίας Τ.Κ.: 57001 

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., e-mail): 2310867188,  info@kassecurity.gr 

 

ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ –ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΕΩΝ 

(ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ 

«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» – «ΝΟΗΣΙΣ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.  

 

1) Στην σελ. 9 της Διακήρυξης στο σημείο γ) αναφέρεται: ‘’Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων (ή καθένας εκ των οικονομικών φορέων που απαρτίζουν 

την ‘Ένωση Προσώπων ή την Κοινοπραξία) είναι εγγεγραμμένος στο φορολογικό μητρώο’’. 

   

 Με την προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας της εταιρίας καλύπτεται η παραπάνω 

απαίτηση ή χρειάζεται να σας προσκομίσουμε κάποιο επιπλέον έγγραφο; 

2) Στην σελ. 10 της Διακήρυξης στο σημείο δ) αναγράφεται: ‘’Πιστοποιητικό Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας που να αφορά Υπηρεσίες Καθαρισμού και Απολυμάνσεις Διαφόρων 

Χώρων, ISO 9001:2008’’.  

 Με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 

στο οποίο ως πεδίο εφαρμογής αναγράφεται γενικά ο όρος «Καθαριότητα χώρων», 

καλύπτεται η παραπάνω απαίτησή σας; Ο όρος «απολύμανσης» είναι ιδιαίτερα 

εξειδικευμένος για να υπάρχει σε ένα ISO, καθώς στόχος του ISO είναι η πιστοποίηση του 

γενικού πεδίου, π.χ. παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, στο οποίο φυσικά 

περιλαμβάνεται και η απολύμανση και η αποστείρωση κ.λπ. 

3) Στο παράρτημα Β’-Τεχνικές Προδιαγραφές στην σελ. 1 στο σημείο Α.2. αναφέρεται: ‘’Η 

καθαριότητα του κτιρίου θα πραγματοποιείται σε 7ήμερη βάση (ημέρες Δευτέρα –Κυριακή)’’, 

ενώ στην σελ. 9  στον Πίνακα Συμμόρφωσης στην με Α/Α 1 απαίτηση αναφέρεται: ‘’Η 

καθαριότητα του κτιρίου θα πραγματοποιείται σε 6 ήμερη βάση (Τρίτη – Κυριακή) σύμφωνα με 

τα ανωτέρω (υπό Α) οριζόμενα’’. 

 Ποια από τις δύο απαιτήσεις ισχύει; 

4) Στο παράρτημα Β’-Τεχνικές Προδιαγραφές στην σελ. 8, παρουσιάζονται ο Πίνακας 3- 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ο 

Πίνακας 5- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 
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 Απαιτείται στον Πίνακα 3 να αναγραφούν τα πιστοποιητικά έγκρισης των αρμοδίων 

αρχών ανά απορρυπαντικό-καθαριστικό, και αντίστοιχα στον Πίνακα 5 να αναγραφεί η 

ονομασία-επωνυμία των απορρυπαντικών-καθαριστικών και της εταιρίας παραγωγής 

τους, ή απαιτείται κάτι διαφορετικό; Οι πίνακες φαίνεται να ζητούν την ίδια πληροφορία. 

 Απαιτείται να προσκομισθούν  πιστοποιητικά έγκρισης των αρμοδίων αρχών μόνο για τα 

απορρυπαντικά-απολυμαντικά που θα έχουν εφαρμογή στις αντίστοιχες κατηγορίες που 

αναγράφονται στον Πίνακα 3 (πιστοποιητικά για απορρυπαντικά-απολυμαντικά που θα 

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό Ξύλινων, Μαρμάρινων δαπέδων-επιφανειών) ή και 

για τα λοιπά καθαριστικά που τυχόν θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. 

καθαριστικά τζαμιών; 

 Στον Πίνακα 3 απαιτείται να αναγραφεί και να κατατεθεί και το Πιστοποιητικό 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (π.χ. ISO) των εταιριών παραγωγής των παραπάνω 

προϊόντων; 

5) Στο παράρτημα Β’-Τεχνικές Προδιαγραφές στην σελ. 22 στο σημείο Α) 2 αναφέρεται: ‘’Ο 

ελάχιστος χρόνος απόκρισης και φυσικής επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή και η 

σταθερότητα του αρμοδίου προσώπου επικοινωνίας του αναδόχου’’. 

 Εφόσον στην διακήρυξη δεν ορίζεται ελάχιστος χρόνος απόκρισης και φυσικής 

επικοινωνίας, με ποιο κριτήριο επιλέγεται ο ελάχιστος χρόνος απόκρισης και πως κρίνεται 

η επιλογή του ελάχιστου χρόνου απόκρισης, του εκάστοτε οικονομικού φορέα, ως 

ορθολογική και αποδεκτή από την επιτροπή του διαγωνισμού; Π.χ. ο «Α» υποψήφιος 

μπορεί να δηλώσει χρόνο απόκρισης 30 λεπτά, ενώ ο «Β» υποψήφιος 35 λεπτά. Πως θα 

υπάρχει ίση διαχείριση των συμμετεχόντων εφόσον δεν υπάρχει ελάχιστος απαιτούμενος 

χρόνος στη διακήρυξη; 

6) Στο παράρτημα Β’-Τεχνικές Προδιαγραφές στην σελ. 22 στο σημείο Α) 3 αναφέρεται: ‘’Η 

προσαύξηση του προβλεπόμενου στα έγγραφα της σύμβασης χρόνου εγγύησης’’. 

 Ποιος είναι ο προβλεπόμενος από τα έγγραφα της σύμβασης χρόνος εγγύησης; 

 Εφόσον δεν ορίζεται ελάχιστη απαιτούμενη προσαύξηση χρόνου εγγύησης, πώς 

επιλέγεται από τους οικονομικούς φορείς ο κατάλληλος χρόνος προσαύξησης της 

εγγύησης και με βάση ποιο κριτήριο η επιτροπή βαθμολογεί την συγκεκριμένη απαίτηση, 

ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση των υποψηφίων; 

7) Στο παράρτημα Β’-Τεχνικές Προδιαγραφές στην σελ. 1 στο σημείο 4 αναφέρεται: ‘’Οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν το κτίριο NOESIS, προκειμένου να δουν τους χώρους 

που αναφέρονται στην προκήρυξη και να σχηματίσουν ιδία αντίληψη, ώστε να συντάξουν και 

να υποβάλουν πληρέστερα την προσφορά τους’’.  

 Για την επίσκεψη και την εξέταση των χώρων του κτιρίου NOESIS θα δοθεί στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα Βεβαίωση Επίσκεψης ή αντίστοιχο αποδεικτικό 

έγγραφο; 

8) Στην σελ. 18 στο σημείο γ αναφέρεται: ‘’Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε 

ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6% ’’.  

 Η εισφορά υπέρ ΟΓΑ ισούται με 0,6% ή με 20%; 



3 
 

 

Για την επιχείρηση, 

 

 

Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος  


