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ΕΡΩΤΗΜΑ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ’’

στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας 
χρήση ΕΣΗΔΗΣ, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και με την 
παρ. 3 εδ. α΄και β΄ του άρθρου 10 της από 11/3/2020
55) και το άρθρο 26ο της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. (64 Α΄), όπως αυτές κυρώθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 
4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), και το άρθρο 58 του Ν.4722/2020 (177 Α΄)
άρθρου 26ου της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. έως τις 31.12.2020
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 12.11.2020: 
‘’[…] παρακαλώ διευκρινίστε μας  την παράγραφο 1. " Να διαθέτουν ελάχιστο μέσο
άρθρου 4.3. Οικονομική- Χρηματοοικονομική επάρκεια, της Συγγραφής Υποχρεώσεων που συνοδεύει την 
Τεχνική Μελέτη,  τι εννοείται με τον όρο μέσο ειδικό κύκλο
ίσο ή ανώτερο με το 30% του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με δεδομένο ότι 
που αφορούν την πανδημία -covid-19 ξεκινούν από το έτος 2020’’.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12.11.2020: 
Ο ειδικός κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση
δηλ. αφορά σε γενικές υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας κλπ., και όχι σε υπηρεσίες 
απολύμανσης που ξεκίνησαν ειδικότερα 
Εξάλλου, είναι σαφές από τους όρους
απαίτησης ζητούνται οι  ‘’Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών 
χρήσεων (2017-2018-2019), συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξ
των δραστηριοτήτων του, στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς 
δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψηφίου.
ισολογισμών, τα έντυπα Ε3 συνοδευόμενα με 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) περί του ύψους του «
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ –  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ COVID – 19  

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ’’, 
εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και με την 
του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 

της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. (64 Α΄), όπως αυτές κυρώθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 
4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), και το άρθρο 58 του Ν.4722/2020 (177 Α΄), με το οποίο παρατείνεται η ισχύς του 

.2020 Π.Ν.Π. έως τις 31.12.2020 

την παράγραφο 1. " Να διαθέτουν ελάχιστο μέσο
Χρηματοοικονομική επάρκεια, της Συγγραφής Υποχρεώσεων που συνοδεύει την 

τι εννοείται με τον όρο μέσο ειδικό κύκλο εργασιών κατά την τριετία (2017
ίσο ή ανώτερο με το 30% του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με δεδομένο ότι  υπηρεσίες 

19 ξεκινούν από το έτος 2020’’. 

αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση
δηλ. αφορά σε γενικές υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας κλπ., και όχι σε υπηρεσίες 

ειδικότερα λόγω της πανδημίας. 
Εξάλλου, είναι σαφές από τους όρους της μελέτης ότι, ως αποδεικτικό μέσο για την κάλυψη της ανωτέρω 

Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών 
, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξ

των δραστηριοτήτων του, στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς 
ογισμών στη χώρα του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 

συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 

περί του ύψους του «ειδικού κύκλου εργασιών» κατά έτος
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με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη 
κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και με την 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 
της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. (64 Α΄), όπως αυτές κυρώθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 

με το οποίο παρατείνεται η ισχύς του 

την παράγραφο 1. " Να διαθέτουν ελάχιστο μέσο ειδικό........, " του 
Χρηματοοικονομική επάρκεια, της Συγγραφής Υποχρεώσεων που συνοδεύει την 

εργασιών κατά την τριετία (2017-2018-2019) 
υπηρεσίες Απολύμανσης 

αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση, 
δηλ. αφορά σε γενικές υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας κλπ., και όχι σε υπηρεσίες 

ότι, ως αποδεικτικό μέσο για την κάλυψη της ανωτέρω 
Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών 

, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης 
των δραστηριοτήτων του, στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς 

Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 
υ 8 του ν. 1599/1986 ή 

ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 
ς’’. 
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