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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  12 / 03 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 7218 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                   (Αναρτητέα Ηλεκτρονικά) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή   

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλ.:25313 52448 & 426 

Φαξ.: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
  

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 2 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 17/07-02-2019 μελέτη (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων: 19REQ004326551 2019-01-14) που συντάχθηκε από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: Εργασίες Ταφών – Εκταφών στο Δημοτικό 

Κοιμητήριο Κομοτηνής για ένα έτος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ίση με 80.392,03 € χωρίς Φ.Π.Α., 

για την ανάδειξη αναδόχου μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

2. Την υπ΄ αριθ. 4233/12-02-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004452447 2019-02-13) διακήρυξη. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

1) Σύμφωνα με την αριθ. 30/21-02-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

Κομοτηνής είχαν τροποποιηθεί οι όροι της αριθ. 4233/12-02-2019 διακήρυξη, όσον αφορά την 

εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης, βάσει της πρόσφατα εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης 

4241/127/30.01.2019 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης με θέμα «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους 

υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β’ 173/2019) και του εγγράφου της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 99ΖΥΟΞΤΒ-Δ5Μ). 

2) Η τροποποίηση όμως, εκ παραδρομής, της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

πραγματοποιήθηκε μόνο για το μισθολογικό κόστος και δεν τροποποιήθηκε το ποσό του 

διοικητικού κόστους, αναλωσίμων, μεταφορών κλπ., το οποίο υπολογίζεται σε συνάρτηση με το 

μισθολογικό κόστος (το ποσό δε μπορεί να είναι χαμηλότερο του 8% του μισθολογικού κόστους 

όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την οικονομική προσφορά). 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης τροποποιείται στο ποσό 

85.759,27 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, διότι εκ παραδρομής δεν είχε επαναυπολογισθεί το ποσό του 

εύλογου κέρδους, διοικητικού κόστους κλπ. σε συνάρτηση με το νέο ποσό που είχε 

υπολογισθεί για το μισθολογικό κόστος. Αναλυτικά η εκτιμώμενη αξία παρουσιάζεται στον 

επόμενο πίνακα: 

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους  
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Ημέρες 

απασχόλησης 

Ημερήσιες 

ώρες 

απασχόλησης 

Ωρομίσθιο 

(περιλαμβανομένων 

εργοδοτικών 

εισφορών) 

Ημέρες 

απασχόλησης 

Αριθμός μισθολογικών 

περιόδων για διάρκεια 

σύμβασης 12 μηνών 

(περιλαμβανομένων 

Δώρων, Επιδ. Αδείας 

και κόστους 

αντικατάστασης) 

Δαπάνη 

Μηνιαίως Ετησίως 

Δευτέρα - 

Παρασκευή 
28 5,90 € 21,25   15 52.657,50 € 

Σάββατο 24 5,90 € 

  

52 1,086 7.996,44 € 

Κυριακές - 

Εξαιρέσιμες 
24 10,20 € 58 1,086 15.419,46 € 

Σύνολο 76.073,40 € 
       

  Τεμάχια Τιμή Μονάδας 
Χρόνος 

Χρήσης 

Ημέρες καθαρισμού - 

συντήρησης 
Δαπάνη 

Χημικές 

Τουαλέτες 

ΑΝΔΡΩΝ - 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 

ΑΜΕΑ 

3 100,00 ευρώ/μήνα 12 μήνες 25 ανά μήνα 3.600,00 € 

       

Διοικητικό Κόστος, Αναλώσιμα Υλικά, Μεταφορές, Εύλογο Κέρδος (το ποσό δε μπορεί να είναι χαμηλότερο 

του 8% του μισθολογικού κόστους όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την οικονομική προσφορά) 

Δαπάνη 

6.085,87 € 

       

Σύνολο 85.759,27 € 
       

Φ.Π.Α. 24% 20.582,22 € 
       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 106.341,49 € 

 

 

Η εγγύηση συμμετοχής βάσει του αριθ. 5565/22-02-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΖ6ΩΛΟ-ΕΩΤ) 

εγγράφου είχε υπολογισθεί ότι απαιτείται να είναι του ποσού των 1.707,47 €. Σύμφωνα όμως με την 

παρούσα διευκρίνιση οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ποσού 

ίσο με 1.715,18 €  

Λόγω του γεγονότος πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18-

03-2019, για λόγους ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων αναδόχων και λόγω του γεγονότος πως 

η παράλειψη/διόρθωση οφείλεται σε λάθος της αναθέτουσας αρχής, όσοι υποψήφιοι ανάδοχοι 

έχουν εκδώσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με 1.707,47 € θα γίνουν αποδεκτές 

από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

       Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

             Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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