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Θέμα:  Διευκρινίσεις  σχετικά 
του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους Σ.Σ. 
και γ) Κήπων – Καστανέων 
Διοίκησης Μακεδονίας – 
2020 (διακήρυξη αρ. 1/2018,

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  

 
 Στην σελ. 16 παρ. 2.3 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 2.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τους συμμετέχοντες επί ποινή 
αποκλεισμού να καλύπτονται από εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύν
επαγγελματικών κινδύνων για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές 
βλάβες καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Για τον λόγο ότι δεν μπορεί να 
εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο να είναι σε ισχύ κατά τη
από την στιγμή που δεν είμαστε ανάδοχοι του έργου , ενημερώστε μας παρακαλώ εάν έναντι 
αυτού, μπορούμε να προσκομίσουμε από την ασφαλιστική εταιρεία υπόδειγμα (Προ συμβατική 
Ενημέρωση) του συμβολαίου που θα συναφθεί σε περίπτωση
έργου. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Από τους προσφέροντες ζητείται
προσφοράς) ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης κάλυψης 
την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υ
ισχύος της σύμβασης, το οποίο θα προσκομισθεί ως δικαιολογητικό μειοδ
ζητείται υπόδειγμα (Προ συμβατική Ενημέρωση) του συμβολαίου 
κήρυξης του προσφέροντος ως ανάδοχου.
Στη συνέχεια μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης και 
αυτής και προσκληθεί ο οριστικός Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να 
προσκομίσει (πέραν της εγγυητική
Αστικής Ευθύνης σε ισχύ, στο οποίο η Α
και θα καλύπτεται και η εκ του νόμου ευθύνη του 
εργοδότη και περιλαμβάνει την από τα άρθρα 657, 658
προβλεπόμενη υποχρέωση του ασφαλισμένου (εργοδότη) έναν
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χετικά με την παρ. 2.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της διακήρυξης 01/18
διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους Σ.Σ. α) Ευζώνων, β) Προμαχώνα 

Καστανέων -Ορμένιου χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης 
 Θράκης, για το χρονικό διάστημα από 01

2020 (διακήρυξη αρ. 1/2018,18PROC003072411) 

Στην σελ. 16 παρ. 2.3 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 2.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τους συμμετέχοντες επί ποινή 
αποκλεισμού να καλύπτονται από εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύν
επαγγελματικών κινδύνων για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές 
βλάβες καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Για τον λόγο ότι δεν μπορεί να 
εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την συμμετοχή στον διαγωνισμό 
από την στιγμή που δεν είμαστε ανάδοχοι του έργου , ενημερώστε μας παρακαλώ εάν έναντι 

μπορούμε να προσκομίσουμε από την ασφαλιστική εταιρεία υπόδειγμα (Προ συμβατική 
Ενημέρωση) του συμβολαίου που θα συναφθεί σε περίπτωση που αναδειχθούμε ανάδοχοι του 

ζητείται να έχουν κάλυψη από εν ισχύ (ήδη κατά την ημερομηνία 
μβόλαιο αστικής ευθύνης κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων για 

την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες 
, το οποίο θα προσκομισθεί ως δικαιολογητικό μειοδ

υπόδειγμα (Προ συμβατική Ενημέρωση) του συμβολαίου που θα συναφθεί σε περίπτωση 
ως ανάδοχου. 

Στη συνέχεια μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης και αφού επέλθουν οι έννομες συν
και προσκληθεί ο οριστικός Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να 

της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης) Ασφαλιστ
Αστικής Ευθύνης σε ισχύ, στο οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα αναφέρεται ως 
και θα καλύπτεται και η εκ του νόμου ευθύνη του αναδόχου, την οποία έχει με την 
εργοδότη και περιλαμβάνει την από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ.,
προβλεπόμενη υποχρέωση του ασφαλισμένου (εργοδότη) έναντι του προσωπικού του που είναι 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΜΘ   

Θεσσαλονίκη  06/06/2018  
οικ. 33461 

2.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
της διακήρυξης 01/18 που αφορά τον 

α) Ευζώνων, β) Προμαχώνα 
Ορμένιου χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης 

α από 01-01-2019 έως 31-12-

Στην σελ. 16 παρ. 2.3 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 2.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τους συμμετέχοντες επί ποινή 
αποκλεισμού να καλύπτονται από εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές 
βλάβες καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Για τον λόγο ότι δεν μπορεί να 

ν συμμετοχή στον διαγωνισμό 
από την στιγμή που δεν είμαστε ανάδοχοι του έργου , ενημερώστε μας παρακαλώ εάν έναντι 

μπορούμε να προσκομίσουμε από την ασφαλιστική εταιρεία υπόδειγμα (Προ συμβατική 
που αναδειχθούμε ανάδοχοι του 

(ήδη κατά την ημερομηνία 
επαγγελματικών κινδύνων για 

κές ζημιές και σωματικές βλάβες καθ’ όλη τη διάρκεια 
, το οποίο θα προσκομισθεί ως δικαιολογητικό μειοδότη, επομένως δεν 

που θα συναφθεί σε περίπτωση 

αφού επέλθουν οι έννομες συνέπειες 
και προσκληθεί ο οριστικός Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
ναθέτουσα Αρχή θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος» 

αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του 
και 932 του ισχύοντος Α.Κ., 

τι του προσωπικού του που είναι 
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ασφαλισμένο στον Ε.Φ.Κ.Α. και απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση 
εργασίες, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
 
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά μειοδότη, υπενθυμίζεται ότι εφόσον ισχύουν τα αναφερόμενα 
στις παραγράφους 3-5 του άρθρου 103 του Ν.4412/16 (παρ.2 του μέρους Γ της διακήρυξης 
1/18), η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  
 
 
 
 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
 
 
                                                                 Μελέτιος Μιχαηλίδης 
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