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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

επί της με αριθμ. πρωτ. 2551/20-7-2020 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων 
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης 
 

Ως απάντηση σε ερώτημα οικονομικού φορέα που δεχτήκαμε σχετικά με τη με αριθμ. 
πρωτ. 2551/20-7-2020 διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων όπου στεγάζονται οι 
υπηρεσίες των 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τα 
πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής – κριτήρια επιλογής (σελ. 23 της σύμβασης, άρθρο 
12α, παρ. 4), όπου ορίζεται ότι: “Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα του 
προσφέροντος-οικονομικού φορέα, η επαγγελματική του αξιοπιστία και εμπειρία, η 
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια καθώς και οι τεχνικές του δυνατότητες, θα 
πρέπει αυτός [προσφέρων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, σε περίπτωση Ένωσης 
Προσώπων, κάθε μέλος αυτής)] να προσκομίσει, με την προσφορά του και τα εξής 
δικαιολογητικά: … 4) Κατάσταση με τις, κατά τα τελευταία τρία (3) προ της διενέργειας του 
διαγωνισμού έτη, δραστηριότητες του προσφέροντος περί παροχής καθαριότητας κτηρίων 
στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, για συμβάσεις παρόμοιου μεγέθους έργου με αυτό της 
παρούσας διακήρυξης (ως παρόμοιο θεωρείται το έργο αντίστοιχων τετραγωνικών μέτρων, 
πολυπλοκότητας και προϋπολογισμού), με συνημμένες βεβαιώσεις/συστατικές επιστολές 
επιτυχούς εκτέλεσης των ανωτέρω συμβατικών παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας, 
εκδιδόμενες από την αρμόδια Υπηρεσία (αν πρόκειται για Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.) ή από τον 
εργοδότη (εάν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα)”, διευκρινίζουμε ότι 
ως παρόμοιο θεωρείται ένα έργο αντίστοιχων τετραγωνικών μέτρων, πολυπλοκότητας και 
προϋπολογισμού, ως αναφέρεται παραπάνω.  
 
 

Η Πρόεδρος 
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 

του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
 

 
Καλλιρόη Χειμαριού 

Πρόεδρος Εφετών 
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