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              «Αναρτητέο Ηλεκτρονικά» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή  
Ταχ. Κώδικας : 69133  
Πληροφορίες : Ζωή Πολίτου – Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 
Τηλέφωνο : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

Κομοτηνή , 03-10-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 25612 

 

ΠΡΟΣ 

Ενδιαφερόμενους 

Υποψήφιους Αναδόχους 
 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 8». 

 
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. 22823/07-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011215580 2022-09-09) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού 

διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Υπηρεσίες Καθαριότητας 

Δημοτικών Κτιρίων και Ιατρείων του Δήμου Κομοτηνής για ένα έτος, εκτιμώμενης αξίας: 269.811,35 € χωρίς το 

Φ.Π.Α. 24%.  

3. Την αριθ. 81/2022 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.  

4. Το από 30-09-2022 (13:28) ηλεκτρονικά υποβληθέν ερώτημα υποψηφίου οικονομικού φορέα. 

5. Το από 30-09-2022 (14:04) ηλεκτρονικά υποβληθέν ερώτημα υποψηφίου οικονομικού φορέα. 

6. Το γεγονός πως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών βάσει της υπ΄ αριθ. 22823/07-09-2022 (ΑΔΑΜ: 

22PROC011215523 2022-09-09) προκήρυξης έχει οριστεί η 10-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. 

7. Το αριθ. πρωτ. 25298/29-09-2022 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής με διευκρινίσεις επί υποβληθέντος ερωτήματος 

σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις. 

 
 
Σύμφωνα με το από 30-09-2022 (13:28) ανωτέρω σχετικό έγγραφο/ερώτημα υποψηφίου αναδόχου το 

οποίο έχει αυτολεξεί ως εξής: «1) Με το διευκρινιστικό έγγραφο του Δήμου Κομοτηνής με αρ. πρωτ. 25298/29-

9-22 και α/α 5, στην σελίδα 6 αναφέρεται: «4) Οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογισθούν με το ποσοστό που 

ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του υποψήφιοι οικονομικού φορέα. Στην οικονομική 

προσφορά θα πρέπει να υπολογιστούν οι εργοδοτικές εισφορές με ποσοστό που ισχύει από 01/06/2022 για 

βαρέα ένσημα πλήρης απασχόλησης και το όποιο ισούται με 24,44%.» Το ποσοστό 24,44% αφορά τις εισφορές 

εργοδότη για εργαζομένους με πλήρη απασχόληση 40 ώρες την εβδομάδα. Παρακαλούμε όπως μας 

διευκρινίσετε εάν θα πρέπει να γίνει αναγωγή του συνόλου των ατόμων που θα απασχοληθούν στην παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας, σε άτομα με πλήρη απασχόληση και αυτά να δηλωθούν στο έγγραφο που θα 

υποβληθεί από την εταιρεία μας βάσει του αρ.68 Ν. 3863/2010». 
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Σύμφωνα με το από 30-09-2022 (14:04) ανωτέρω σχετικό έγγραφο/ερώτημα υποψηφίου αναδόχου το 

οποίο έχει αυτολεξεί ως εξής: « 

Η εταιρεία μας στα πλαίσια συμμετοχή της στον διαγωνισμό για την καθαριότητα των Δημοτικών Κτιρίων και 

Ιατρείων του Δήμου Κομοτηνής για ένα έτος, παρέλαβε και μελέτησε την διακήρυξη, καθώς και τις Διευκρινίσεις 

επί της Διακήρυξης Νο 5 που δόθηκαν με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 25298/29-09-2022 έγγραφο της Αναθέτουσας 

Αρχής θα θέλαμε διευκρινίσεις ως προς το παρακάτω σημείο των διευκρινήσεων Νο 5: Στις Διευκρινίσεις επί της 

Διακήρυξης Νο 5 που δόθηκαν με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 25298/29-09-2022 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής 

αναφέρει: 4) Οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογισθούν με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς του υποψήφιοι οικονομικού φορέα. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να 

υπολογιστούν οι εργοδοτικές εισφορές με ποσοστό που ισχύει από 01/06/2022 για βαρέα ένσημα πλήρης 

απασχόλησης και το όποιο ισούται με 24,44%. Παρακαλώ με δεδομένο ότι στην διακήρυξη προβλέπεται η 

απασχόληση ατόμων με 6 ώρες την ημέρα και για 5 ημέρες την εβδομάδα (30 ώρες εβδομαδιαίως) τα οποία και 

υπάγονται στα βαρέα ένσημα και άρα ορθώς αναφέρεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογισθούν με το 

ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (24,44%), πλην όμως στην διακήρυξη 

προβλέπεται και η απασχόληση ατόμων με λιγότερες από 6 ώρες απασχόλησης την ημέρα και κάτω των 30 ωρών 

την εβδομάδα τα οποία και υπάγονται στα μικτά ένσημα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,77% που ισχύει κατά 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, να μας διευκρινίσετε αν θα πρέπει στην οικονομική προσφορά να 

υπολογισθούν το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών με το ποσοστό 24,44% (ένσημα βαρέα) 

ασχέτως του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων, ή θα πρέπει στην οικονομική προσφορά να υπολογισθούν 

οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές με το ποσοστό που αντιστοιχεί στις ώρες απασχόλησης ανά εργαζόμενο, 

ήτοι: 24,44% (ένσημα βαρέα) για τους απασχολούμενους με 6 ώρες απασχόλησης την ημέρα και άνω των 30 

ωρών την εβδομάδα όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και για τους απασχολούμενους με λιγότερες από 6 

ώρες απασχόλησης την ημέρα και κάτω των 30 ωρών την εβδομάδα με ποσοστό 22,77% (ένσημα μικτά) όπως 

προβλέπεται από την νομοθεσία». 

 

******** 

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών ερωτημάτων, των όρων των τευχών της διακήρυξης και του 

διευκρινιστικού εγγράφου επί αυτών, σας αναφέρουμε τα εξής :  

1) Όπως αναφέρεται και στο αριθ. πρωτ. 25298/29-09-2022 έγγραφο με παροχή διευκρινίσεων επί της 

διακήρυξης, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με την ισχύουσα νομοθεσία που ισχύει κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Επιπλέον τούτου όπως έχει αναφερθεί ο πίνακας της εκτιμώμενης αξίας αποτελεί τον προϋπολογισμό της 

μελέτης και το ανώτατο όριο της παρούσας σύμβασης και αποτελεί το ενδεικτικό ποσό της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλει προσφοράς με διαφορετικές ασφαλιστικές 

κρατήσεις από αυτές που αναγράφονται στο σχετικό αριθ. 25298/29-09-2022 διευκρινιστικό έγγραφο, ήτοι του 

ποσού των 24,44%, θα πρέπει να αιτιολογείται με την προσφορά του και να βασίζεται σε νομοθεσία που ισχύει 

κατά την ημερομηνία που υποβάλει την προσφορά του. 
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Το παρόν έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα στον συστημικό τόπο 

του διαγωνισμό με α/α 171297 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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