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         «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.» 

Διεύθυνση : Β. Παύλου 10 Α , Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69132 

Διεύθυνση Σφαγείων : Δημοτικά Σφαγεία Κομοτηνής   

Όπισθεν Βιολογικού Καθαρισμού Κομοτηνής 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μεσούτ Μεχμέτ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Τηλ. Επικ.: τηλ. Γραφείων: 2531037823  

Φαξ Γραφείων: 2531037829   

τηλ. Σφαγείων: 2531071548, Φαξ Σφαγείων: 2531033885 

e-mail: deskomotinis@yahoo.gr , g.gkourtsilidis@komotini.gr 
 
 
 

 

Κομοτηνή , 23-09-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 253 

 

ΠΡΟΣ 

Ενδιαφερόμενους 

Υποψήφιους Αναδόχους 
 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No1». 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

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 με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 

(ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).  

2. Την υπ΄ αριθ. 232/09-09-2022(ΑΔΑΜ: 22PROC011218552 2022-09-09) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Εργασίες Καθαριότητας Δημοτικών 

Σφαγείων Κομοτηνής, εκτιμώμενης αξίας: 93.324,34 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για ένα έτος και 186.648,68 € χωρίς 

Φ.Π.Α. εφόσον ασκηθεί και το δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους επιπλέον.  

3. Την αριθ. 02/2022 τεχνική μελέτη.  

4. Το από 21-09-2022 ηλεκτρονικά υποβληθέν ερώτημα υποψηφίου οικονομικού φορέα. 

5. Το γεγονός πως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών βάσει της υπ΄ αριθ. 233/09-09-2022(ΑΔΑ: 

94ΕΚΟΛΣΗ-ΣΔΔ) προκήρυξης έχει οριστεί η29η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. 

 
 
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο υποψηφίου αναδόχου αναφέρονται αυτολεξεί τα εξής:  

«Στη σελίδα 7 της ΜΕΛΕΤΗΣ με αρ. 2/2022, η οποία αποτελεί μέρος της διακήρυξης με αριθμ. πρωτ.: 

233/09-09-2022 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 171103, σχετικά με την εκτιμώμενη αξία, αναφέρεται ότι το ημερομίσθιο 

είναι 30,49 €, το ωρομίσθιο 5,01 και οι εργοδοτική εισφορά 25,69%. Με δεδομένο ότι ο κατώτατος 

μισθός από 01/05/2022 βάσει της Υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 38866/21.4.2022 - Καθορισμός 

κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης 

της χώρας, έχει αυξηθεί ως κάτωθι όπως αναφέρεται στην Υπουργική απόφαση: «Σύμφωνα με το 

άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α' 167), του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου 

ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, 

χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής: α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια 
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δεκατρία ευρώ (713,00 €). β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 

τριανταένα ευρώ και ογδόντα-πέντε λεπτά (31,85 €). Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Μαΐου 2022.». 

Επίσης οι εργοδοτικές εισφορές το ισχύον εργατικό νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται ότι από 

01/01/2023 για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζόμενων θα είναι 26,48%.Συνεπώς η εκτιμώμενη αξία 

του συνόλου του μισθολογικού κόστους δε συνάδει με τα παραπάνω, επιπρόσθετα δεν καλύπτεται 

από τον προϋπολογισμό το εργατικό κόστος. 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειές σας σχετικά με το τεύχος της ως άνω 

διακήρυξης και συνολικά εν γένει για τον εν λόγω διαγωνισμό, προκειμένου να εκτιμήσουμε σαν 

οικονομικός φορέας εάν θα συμμετέχουμε στη διαγωνιστική διαδικασία. Προς διευκόλυνσή σας, 

επισυνάπτουμε και την ως άνω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, όπου αναλύεται το ημερομίσθιο και 

το ωρομίσθιο των εργατοτεχνιτών από 01/05/2022». 

 

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού ερωτήματος, των όρων των τευχών της διακήρυξης και τις 

διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον παρόντα διαγωνισμό σας διευκρινίζουμε 

τα εξής: 

Α) Όσον αφορά το κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με την αριθ. 38866/2022(ΦΕΚ Β' 2030/21-04-2022) 

Υπουργική Απόφαση και το ΦΕΚ 2030/Β΄/21-04-2022 περί καθορισμού του κατώτατου μισθού και 

κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, ΟΡΘΩΣ (όπως 

αναφέρεται και στο ερώτημα), για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 

τριανταένα ευρώ καιογδόντα-πέντε λεπτά (31,85 €) και όχι 30,49 € όπως αναφέρεται στον 

προϋπολογισμό της μελέτης. 

 

Κατόπιν επανελέγχου τους προϋπολογισμού της μελέτης και επαναυπολογισμού αυτού 

έχει ως εξής: (ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ) 
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ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 
** 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΕΡΓΟΔ. 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
(24,44%) 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
/ ΗΜΕΡΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  
ΜΙΣΘΩΝ          

(12 
ΜΗΝΩΝ) 

ΔΩΡΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΙΚ/ΣΗΣ 

(ΑΔΕΙΕΣ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ   

2022 2023 

33,76 5,06 1,24 6,30 260,00 40 65.520,00€ 14.137,11€ 6.638,09€ 86.295,20€ 14.271,90 € 72.023,30 € 

        ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

14.271,90 € 72.023,30 € 

** Αφορά μεσοσταθμικά 
ημερομίσθιο για 2 

υπαλλήλους χωρίς τριετία και 
3 υπαλλήλους με 1 τριετία 

        86.295,20 € 

          

        

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 

(ίσο με 8%) 
1.141,75 € 5.761,86 € 

        
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.413,65 € 77.785,17 € 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Χωρίς 
Φ.Π.Α 

93.198,82 € 

        

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

20,76 € 104,76 € 

        
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.434,41 € 77.889,93 € 

        

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α 
(χωρίς προαίρεση) 

93.324,34 € 

        ΦΠΑ 3.704,26 € 18.693,58 € 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με Φ.Π.Α. 
(χωρίς προαίρεση) 

19.138,67 € 96.583,51 € 

        

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με 
Φ.Π.Α. (χωρίς προαίρεση)  

115.722,18 € 

        

ΣΥΝΟΛΑ Δαπάνης Χωρίς 
Φ.Π.Α. με Προαίρεση 

186.648,68 € 

        

ΣΥΝΟΛΑ Δαπάνης με Φ.Π.Α. 
με Προαίρεση 

231.444,36 € 
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Όπως διαπιστώνεται η εκτιμώμενη αξία, ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΘΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ισούται με 93.324,34 € 

χωρίς Φ.Π.Α. 24% (115.722,18 € με Φ.Π.Α. και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ίση 

με 186.648,68 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (231.444,36 € με Φ.Π.Α.). 

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΝΑ ΜΗΝ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΚΑΜΊΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΎΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΠΟΣΟ 

ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

Β) Όσον αφορά τις εργοδοτικές εισφορές την παρούσα χρονική στιγμή σύνταξης του προϋπολογισμού 

του διαγωνισμού και την παρούσα χρονική στιγμή κατά την οποία καταβάλλονται οι εισφορές δεν είναι 

26,48 % (όπως αναφέρεται και στο ερώτημα ΘΑ ισχύει από 01/01/2023), αλλά 24,44% και επομένως δεν 

δύναται να υπολογιστεί το κόστος με το συγκεκριμένο ποσοστό.  

Η προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να υπολογιστεί με το ποσοστό που ισχύει την 

δεδομένη στιγμή σύνταξης της οικονομικής προσφοράς.  

Επιπλέον τούτου σας αναφέρουμε πως βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, των οδηγιών της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και των όρων της διακήρυξης προβλέπεται η σύμβαση που θα υπογραφεί να 

αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της κατά το ποσό της αυξομείωσης των ελάχιστων 

νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν προκύπτουν από 

συλλογική σύμβαση εργασίας ή σχετικής νομοθεσίας στην οποία αυτοί υπάγονται οι υπάλληλοι, η οποία 

(ΣΣΕ) θα ισχύσει μετά την υποβολή της προσφοράς και μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

Το παρόν έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα στον συστημικό 

τόπο του διαγωνισμού με α/α 171103 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

της «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.» 

ΜΕΣΟΥΤ ΜΕΧΜΕΤ 
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