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           «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά» 

                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κομοτηνή , 29-09-2020 

Αριθμ. Πρωτ: 22516 

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

Ταχ. Κώδικας  : 69132 

Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλέφωνο : 25313 52448-426 

Fax  : 25310 20185-81659 

Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

   

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης No 6. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. 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. 

2. Την υπ΄ αριθ. 19862/02-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007262580 2020-09-04) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την 

δημόσια σύμβαση : Εργασίες Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων και Ιατρείων για ένα έτος, 

εκτιμώμενης aξίας: 313.237,62 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την αριθ. 58/2020 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

4. Το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης περί τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. 

5. Το από 28-09-2020 (14:27) ερώτημα υποψηφίου αναδόχου περί παροχής διευκρινίσεων επί 

των όρων της διακήρυξης. 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο : «Στην Μελέτη υπ' αριθμό 58/2020/ 17-08-2020, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, στην σελίδα 1 αναφέρετε: «Για την ανάληψη της εργασίας απαιτείται προσωπικό 

σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών της μελέτης, με απαραίτητη προϋπόθεση την τήρηση της 

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως ισχύει, με τις προσφερόμενες τιμές να μην είναι 

κάτω από το ελάχιστο εργατικό κόστος και στην δαπάνη περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές και τα 

έξοδα των αναλωσίμων υλικών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της εργασίας από τον εργολάβο, 

καθώς επίσης το Δώρο των Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας στο προσωπικό.» Αντίστοιχα 

στην σελίδα 5 της μελέτης, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ο υπολογισμός του εργατικού κόστους έχει γίνει με 

το ημερομίσθιο 31,94 ευρώ που αντίστοιχη σε προϋπηρεσία εργαζόμενο από 6 έως 9 χρόνια. 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν υποχρεωτικά η οικονομική μας προσφορά θα πρέπει να 

συνταχτεί με το ημερομίσθιο των 31,94 ευρώ»; 

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Όσον αφορά την οικονομική προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι, δύναται 

να διαφοροποιείται από την τιμή της μελέτης και το ημερομίσθιο που έχει χρησιμοποιηθεί για 
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τον υπολογισμό του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης, ο οποίος είναι ενδεικτικός 

προκειμένου να υπολογιστεί η εκτιμώμενη αξία. 

 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο : «Στην Μελέτη υπ' αριθμό 58/2020/ 17-08-2020, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, 

στην σελίδα 5, ο υπολογισμός του εργατικού κόστους για τις καθημερινές ημέρες έχει γίνει με 254 

ημέρες. Οι εργαζόμενοι στην προκειμένη περίπτωση είναι εργατοτεχνίτες και αμείβονται με ημερομίσθιο 

και άρα θα πρέπει για το εργατικό κόστος να υπολογιστούν όλες οι ημέρες κατά την οποία θα εκτελείτε 

η σύμβαση συμφώνα με την απόφαση της ΑΕΠΠ 634/2019 όπου συγκεκριμένα αναφέρεται «Ωστόσο, εν 

προκειμένω, δοθέντος ότι οι εργαζόμενοι είναι εργατοτεχνίτες και, συνεπώς, αμείβονται με ημερομίσθιο, 

το ετήσιο εργατικό κόστος θα πρέπει να ανευρεθεί με τον πολλαπλασιασμό των ημερών πραγματικής 

εργασίας του έτους κατά το οποίο θα εκτελεστεί η σύμβαση Χ 261 ημέρες, όπως αναλύθηκε στη σκ. 54 

της παρούσας» (σκ. 57 απόφαση ΑΕΠΠ 634/2019). Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν θα 

πρέπει για τον υπολογισμό του εργατικού κόστους να υπολογίσουμε όλες τις ημέρες που θα διαρκέσει η 

σύμβαση»; 

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Θα πρέπει για τον υπολογισμό του εργατικού κόστους να υπολογίσετε όλες τις ημέρες που θα 

διαρκέσει η σύμβαση και θα χρησιμοποιηθεί το προσωπικό και έχουν χρησιμοποιηθεί για τον 

υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας. 

 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο : «Στην Μελέτη υπ' αριθμό 58/2020/ 17-08-2020, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, 

στην σελίδα 5, ο υπολογισμός των εργοδοτικών εισφορών έχει γίνει με ποσοστό 26,96% που αντιστοιχεί 

σε βαρέα ένσημα. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε Α) Από πού προκύπτει ότι θα πρέπει να 

ασφαλιστούν όλα τα άτομα με βαρέα ένσημα; Β) Η΄ θα πρέπει να ασφαλιστούν αναλόγως με τον χώρο 

στον οποίο θα εργάζονται και ανάλογα με τις ώρες εργασίας;» 

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης είναι ενδεικτικός και θα 

πρέπει να ασφαλιστούν αναλόγως με τον χώρο στον οποίο θα εργάζονται και ανάλογα με τις 

ώρες εργασίας. 

Επιπλέον όπως έχει αναφερθεί με το αριθ. 21815/22-09-2020 έγγραφο του Δήμου περί 

παροχής διευκρινίσεων, όπως προκύπτει από την τεχνική μελέτη και τους όρους της διακήρυξης 

δεν αναφέρεται ελάχιστος αριθμός εργαζομένων για την εκτέλεση της σύμβασης, αλλά οι ώρες που 

απαιτούνται για το σύνολο παροχής των υπηρεσιών και του κάθε κτιρίου που απαιτείται να 

παρέχονται οι υπηρεσίες καθαριότητας. 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο : «Στην Μελέτη υπ' αριθμό 58/2020/ 17-08-2020, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, στις σελίδες 2 & 3 αναφέρετε στον πίνακα τους χώρους εργασίας, τα 

τετραγωνικά και ημερήσιες ώρες απασχόλησης που συνολικά είναι 130 ώρες. Παρακαλούμε όπως μας 

διευκρινίσετε Το σύνολο ωρών που δίνεται ημερήσια στον πίνακα (στις σελίδες 2 & 3) είναι 130 ώρες (με 
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τις οποίες υπολογίζεται και το εργατικό κόστος στην σελίδα 6 της μελέτης ). Εάν αθροίσουμε τις ώρες 

της στήλης «ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» του πίνακα στις σελίδες 2 & 3 το σύνολο είναι 

129,2 ώρες ενώ. Με ποιες ώρες θα υπολογιστεί το εργατικό κόστος με 129,2 ώρες ή 130 ώρες; 

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Οι ώρες βάσει των οποίων θα διαμορφωθούν οι οικονομικές προσφορές είναι οι εκατόν 

τριάντα (130) όπως αναφέρονται και στον πίνακα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας. 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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