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ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ: ΤΜΗΜΑTA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   ΔΗΜΟΥ KAI ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ 

  

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις και προσόντα νομίμως λειτουργουσών 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και φύλαξης χαλιών για τη 

συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.» 

 

Αγαπητοί Κύριοι, 

Το Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων “Η Αττική” ιδρύθηκε εν έτει 1977 

και μεταξύ άλλων σκοπός του κατά την καταστατική του διακήρυξη είναι η 

αποτελεσματική προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών 

και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του. Για την εκπλήρωση του 

σκοπού αυτού το Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων “Η Αττική”  δύναται να 

απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις 

συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, και στους εκπροσώπους διαφόρων 

κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά 

συμφέροντα των μελών τους. 

Στα πλαίσια της παρούσης, επιθυμούμε να τοποθετηθούμε επισήμως 

και να θέσουμε υπ’ όψιν Σας τις προϋποθέσεις και τα προσόντα των νομίμως 

λειτουργουσών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και φύλαξης 
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χαλιών για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς, ώστε οι σχετικές 

διακηρύξεις μέσω της καθιέρωσης ενός ελάχιστου κατά νόμο απαιτούμενου 

αριθμού προϋποθέσεων των υποψηφίων διαγωνιζομένων να διασφαλίζουν στο 

ακέραιο και να εγγυώνται την συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και ισότητας 

μεταξύ αυτών. 

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς στη χώρα μας για την 

απόκτηση της ιδιότητας του επαγγελματία ταπητοκαθαριστή δεν απαιτείται η 

απόκτηση σχετικού τίτλου σπουδών ή έτερου πιστοποιητικού επαγγελματικής 

εξειδίκευσης. Παρ’ όλα αυτά, το Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων “Η Αττική” 

έχοντας ως στόχο την επαγγελματική ανέλιξη και απόκτηση εξειδικευμένων 

γνώσεων των μελών του διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια 

και ημερίδες που αποσκοπούν στην πληρέστερη επαγγελματική κατάρτισή 

τους για την παροχή ενός εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών καθαρισμού και 

φύλαξης χαλιών.  

Πλην δε, ο νόμος καθιερώνει έναν ελάχιστο αριθμό απαιτούμενων 

τυπικών προϋποθέσεων για τη σύννομη λειτουργία μιας επιχείρησης 

ταπητοκαθαριστηρίου. Οι ως άνω προϋποθέσεις εξειδικεύονται και 

αναλύονται ως εξής:  

Α. Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή (Τμήμα Εμπορίου & Ανάπτυξης 

της οικείας Περιφέρειας). Η άδεια αυτή είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το 

άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3982/2011 στο οποίο ορίζεται ότι: «Για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3, απαιτείται,  

η λήψη αντίστοιχης άδειας, η οποία εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου 5» Δέον δε αναφερθεί στο σημείο τούτο ότι 

η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας ως απαραίτητη 

προϋπόθεση θέτει την έγκριση όρων προστασίας του περιβάλλοντος, 

διασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως ότι τα νομίμως λειτουργούντα 

ταπητοκαθαριστήρια συμμορφώνονται με κρατικά θεσπισμένο πλαίσιο 

λειτουργίας που αποσκοπεί στην προστασία του ίδιου του περιβάλλοντος και 

της ανθρώπινης υγείας. 



Τέλος, αναφορικά με τη νομιμότητα λειτουργίας ταπητοκαθαριστηρίου 

απαιτείται και σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας σύμφωνα με 

υπ’ αριθ. 12710/860/Φ15/2007 ΥΑ (άρθρα 3 και 7). 

Β. Έναρξη εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία ή νομικού 

προσώπου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά από Εγγραφή στο οικείο Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Η έναρξη εργασιών καθίσταται υποχρεωτική 

από το άρθρο 36 του Ν. 2859/2000 στο οποίο ορίζεται ότι: «Ο υποκείμενος 

στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση έναρξης των εργασιών του, η 

οποία υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Η υποχρέωση 

εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο καθιερώνεται από τη διάταξη του άρθρου 1 

του Ν. 2081/1992. 

 Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων αποτελεί τη βάση μιας 

νομίμως λειτουργούσας επιχείρησης ταπητοκαθαριστηρίου, διαχωρίζοντας 

αυτή από έτερους «οιονεί» επιχειρηματίες ταπητοκαθαριστές, οι οποίοι αν 

και παραπλανητικά παρουσιάζονται ως νόμιμες επιχειρήσεις 

ταπητοκαθαριστηρίων στο καταναλωτικό κοινό και θέτουν υποψηφιότητα 

αναδόχου σε δημόσιους διαγωνισμούς, διατεινόμενοι ότι αναλαμβάνουν 

καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, ενώ στην πραγματικότητα ουδεμία σχέση 

έχουν με το αντικείμενο αφού επιτελούν το ρόλο ενός απλού μεσάζοντα με μία 

τρίτη επιχείρηση καθαρισμού χαλιών. 

 Στην περίπτωση δε, που η επιλογή των προμηθευτών – επαγγελματιών 

ταπητοκαθαριστών, για την εκπλήρωση των αναγκών του Δημοσίου Τομέα 

λαμβάνει χώρα όχι κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά μέσω σύναψης 

συμβάσεως κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά τους 

ορισμούς του ν. 2286/1995 (Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων, ΦΕΚ Α΄ 19) φρονούμε, ότι οι ως άνω προϋποθέσεις 

πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και ως εκ τούτου να προσκομίζονται τα 

ανάλογα δικαιολογητικά κατά το χρονικό σημείο σύναψης της εκάστοτε 

συμβάσεως. 



Επιπροσθέτως επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας το εξής: Όταν 

προκηρύσσονται δημόσιοι διαγωνισμοί αντικείμενο των οποίων είναι ο 

καθαρισμός και η φύλαξη ταπήτων, παρακαλούμε, αν και εφόσον τούτο 

καθίσταται εφικτό εκ μέρους σας, να μας γνωστοποιείτε τις σχετικές 

διακηρύξεις στο email του σωματείου μας (info@tapitokatharistes.gr) 

προκειμένου να ενημερώνουμε  εγκαίρως τα μέλη μας με κάθε πρόσφορο 

τρόπο και με σκοπό την υποβολή υποψηφιότητάς των κατά τον επικείμενο 

διαγωνισμό. 

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

Ταπητοκαθαριστηρίων “Η Αττική”  καθιστούν εαυτούς στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα ανωτέρω. 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 Καζαντζίδης  Χρήστος                                  Δανέζης  Βασίλειος 

 

      

 

 

 

mailto:info@tapitokatharistes.gr

