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ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. 15034/24-12-2019 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ΕΟΤ για το έργο  

του καθαρισμού χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ. 
 
Σχετ. : Τα - με Α.Π. ΕΟΤ 15168/31-12-2019 και 70/07-01-2020 - αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων. 
 
Αναφορικά με τα ανωτέρω σχετικά αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο της υπ’  αριθ. 15034/24-12-
2019  διακήρυξης του ΕΟΤ για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός των χώρων όπου στεγάζονται οι 
Υπηρεσίες του ΕΟΤ , ήτοι στα κτίρια επί των οδών: α) Αν. Τσόχα 7 (Κεντρική Υπηρεσία) και β) Αγ. Άννης 64-66 
περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Κεντρική Αποθήκη) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από 01.04.2020 έως 
και 31.07.2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει 
τιμής, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι : 
Α) Ημέρες έργου: 
Διευκρινίζουμε ότι, στις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων, θα υπολογισθούν και οι 
ημέρες υποχρεωτικής αργίας για τον ιδιωτικό τομέα, ήτοι η 1/5/2020 (Πρωτομαγιά), σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του Ν. 4468/2017, και η Δευτέρα του Πάσχα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ. 748/1966 καθώς 
και συνακόλουθα όσα εκ του νόμου προβλέπονται για τις αμοιβές των εργαζομένων. 
Β) Υλικά καθαρισμού: 
Για τα υλικά καθαρισμού, ισχύει ότι έχει προβλεφθεί στη σελίδα 41 της αναλυτικής Διακήρυξης και 
ειδικότερα στην ενότητα Υποχρεώσεις Αναδόχου, εδ. 8. 
«Στην ανωτέρω αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα μηχανικά μέσα, τα εργαλεία, τα υλικά 
καθαρισμού ( ενδεικτικά: απορρυπαντικά, σάκοι απορριμμάτων, βούρτσες, κλπ), πλην χαρτιών υγείας 
και σαπουνιού χεριών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ή απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των 
χώρων. Τα εν λόγω υλικά θα τα διαθέτει ο ανάδοχος, θα πληρούν τις προδιαγραφές περί υγιεινής και 
ασφαλείας των εργαζομένων σε ποσότητα ικανή για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού. 
Όλα τα υλικά θα είναι μη αλκαλικά και φιλικά στο περιβάλλον εγκεκριμένα από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες( Γενικό Χημείο του Κράτους, ΕΟΦ). Δεν επιτρέπεται να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να 
είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των πολιτών και να προκαλούν φθορές βραχυχρόνια 
ή μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου. Επισημαίνεται ότι ο EOT διατηρεί το 
δικαίωμα να στείλει δείγμα οποιουδήποτε προϊόντος για τη σχετική ανάλυση στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όσες φορές κρίνει αυτό απαραίτητο». 
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