
 
Σελίδα 1 

 
 

ΘΕΜΑ: Παροχθ διευκρινίςεων επί τησ αριι. 10/2022 Διακθρυξησ Τ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Τ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για 

την «Παροχθ υπηρεςιών  καιαριςμοφ κτιρίων ςτεγαζόμενων υπηρεςιών Τπουργείου Ναυτιλίασ 

και Νηςιωτικθσ Πολιτικθσ για χρονικό διάςτημα τριών (03) ετών».  

Σχετ: α)  Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

β) Η αρικ. 10/2022 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 (ΑΔΑΜ: 22PROC010729524, ΑΔΑ: 9ΙΙΛ4653ΡΩ-

3Υ, Συςτθμικόσ αρικμόσ: 162752) για τθν «Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ κτιρίων ςτεγαηόμενων υπθρεςιϊν 

Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ για χρονικό διάςτθμα τριϊν (03) ετϊν». 

γ) Το από 28-6-2022 και ϊρα 14:31:34 μινυμα μζςω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «ΝΤΑΛΙΔΗΣ 

ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ - ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ» μετά ςυνθμμζνθσ 

επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

δ) Το από 28-6-2022 και ϊρα 15:20:59 μινυμα μζςω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «ΜΑΓΑΩΝΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΑΙΣΜΩΝ ΕΡΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ» μετά 

ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

ε) Το αρικ. πρωτ.: 2834.3/46708/2022/30-6-2022 Φ.Ε.Σ. ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2
ου 

-4
ου 

, περί παροχισ διευκρινίςεων. 

 
 

 1.Αναφορικά με (γ) και (δ) ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων (β) ομοίασ, τα 

οποία υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα και θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ (162752), μζςω 

τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ 

φορείσ και κατόπιν παροχισ ςτοιχείων από τθν επιςπεφδουςα Διεφκυνςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. 

ΣΤ’, διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

 1.1 Πςον αφορά ςτο από 28-6-2022 και ϊρα 14:31:34 μινυμα μζςω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του οικονομικοφ 

φορζα «ΝΤΑΛΙΔΗΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ - ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ» 

[ςχετικό (γ)]: 

Ερώτημα (α/α 01): 

                                            ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ       Ρειραιάσ, 12 Ιουλίου 2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  Αρικ. πρωτ.: 2832.1/49994/2022 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ   

                        ΣΜΗΜΑΣΑ 2o- 4ο 

 

 

Ταχ. Διεφκυνςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2            ΠΡΟ: ΑΠΟΔΕΚΣΕ  ΠΙΝΑΚΑ     
          ΔΙΑΝΟΜΗ  Ταχ. Κϊδικασ : 185 10  Λιμζνασ Ρειραιά 

Ρλθροφορίεσ (2ο Τμιμα) : Αντιπλοίαρχοσ Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΑΚΟΣ Ρ. 

Ρλωτάρχθσ Λ.Σ. (Ν) ΚΟΥΚΟΥΜΑ Ρ. 

 
 

Ρλθροφορίεσ (4ο Τμιμα) : Αντιπλοίαρχοσ Λ.Σ. ΧΛΙΜΙΝΤΖΑ Χ.  

Ρλωτάρχθσ Λ.Σ. (Τ) ΚΟΤΣΙΟΥΟΥ Χ. 

Τθλ. (2ο Τμιμα) : 213-137-4597/1081 

Τθλ. (4ο Τμιμα) : 213-137-4232/4223 

Η/Τ (2ο Τμιμα) : dipea.b@yna.gov.gr 

Η/Τ (4ο Τμιμα) : dipea.d@yna.gov.gr  

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:dipea.b@yna.gov.gr
mailto:dipea.d@yna.gov.gr
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Σελίδα 2 

Στθν διακιρυξθ με αρικ. 10/2022, παράγραφοσ 2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι 

προςφορά»/Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν, ςτθν ςελίδα 46 αναφαίρετε: «Οι 

ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ, επί ποινι αποκλειςμοφ, υποχρεοφνται να 

εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ςτοιχεία τθσ παρ. 1 του άρκρου 68 του ν. 

3863/2010, ιτοι: 

α)  Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ (ςτο ζργο). 

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι (αρικμόσ, ΦΕΚ, κ.λπ.). 

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 

εργαηομζνων. 

ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.» 

Επίςθσ ςτθν παράγραφο 6.2 Διάρκεια ςφμβαςθσ, ςελίδα 65 αναφζρεται: «με επικυμθτι θμερομθνία 

ζναρξθσ, εφόςον ολοκλθρωκεί θ διαγωνιςτικι διαδικαςία, τθν 1-1-2023 …..». 

Ραρακαλοφμε όπωσ μασ διευκρινίςετε εάν οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κα υπολογιςκοφν με τθ νομοκεςία 

που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ ι κα υπολογιςτοφν με βάςθ τθ νομοκεςία που ίςχυε 

πριν τθν μείωςθ; 

Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 01): 

Διευκρινίηεται ότι οι προςφορζσ των ενδιαφερόμενων οικονομικϊν φορζων υποβάλλονται με βάςθ τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία κατά τον χρόνο τθσ υποβολισ τουσ. Δεδομζνου ότι το επικυμθτό χρονικό διάςτθμα 

παροχισ των υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ςφμφωνα με τθν αρικ. 10/2022 Διακιρυξθ είναι από 1-1-2023 μζχρι 

31-12-2025, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ πρόκειται να υπολογιςκοφν για το προαναφερκζν χρονικό 

διάςτθμα, δυνάμει τθσ ιςχφουςασ κατά τον χρόνο υποβολισ των προςφορϊν νομοκεςίασ , θ οποία κα 

αφορά και τισ μζλλουςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για το εν λόγω χρονικό διάςτθμα. 

  

Ερώτημα (α/α 02): 

Στθν διακιρυξθ με αρ. 10/2022, παράγραφοσ 4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν ςελίδα 58 

αναφζρεται: «Η εταιρεία κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι υπεφκυνο 

άτομο (επόπτθ) που κα παρακολουκεί τισ εργαςίεσ κακαριότθτασ και κα ςυνεργάηεται με τουσ αρμόδιουσ 

τθσ επιςταςίασ του κτιρίου (Δ.Ρ. ΣΤ’) που είναι αρμόδιοι για τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ 

παροφςασ, κακϊσ και με τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ.» 

Ραρακαλοφμε όπωσ μασ διευκρινίςετε εάν το άτομο που κα ορίςει ο ανάδοχοσ ωσ επόπτθ, κα είναι ζνασ 

εκ των ατόμων που κα εργάηεται εντόσ των χϊρων, ι αν κα είναι ζνα (1) επιπλζον άτομο. Στθν περίπτωςθ 

επιπλζον ατόμου παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ εάν κα πρζπει το άτομο αυτό να ζχει παρουςία ςε 

ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ και θμζρεσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ παρακαλοφμε όπωσ μασ ενθμερϊςετε τισ ϊρεσ 

και τισ θμζρεσ εργαςίασ αυτοφ για να το υπολογίςουμε ςτο εργατικό κόςτοσ ι εάν το επιπλζον άτομο - 

επόπτθσ κεωρείται ωσ εκ των υποχρεϊςεων του αναδόχου οφείλει να περνά ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα να επιβλζπει το ζργο και να είναι ςτθν διάκεςθ των αρμοδίων τθσ υπθρεςίασ για ότι 

απαιτθκεί και άρα δεν λογίηεται ωσ απαςχολοφμενοσ ςτθν εκτζλεςθ του ζργου. 

 

Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 02): 

Διευκρινίηεται ότι το υπεφκυνο άτομο (επόπτθσ) για τθν παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ, δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτο προςωπικό κακαριότθτασ και κατά ςυνζπεια δεν υπολογίηεται ςτο εργατικό 

κόςτοσ τθσ προςφοράσ. Επιπλζον, διευκρινίηεται ότι το άτομο αυτό δεν απαιτείται να ζχει παρουςία ςε 

ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ και θμζρεσ και θ υποχρζωςθ οριςμοφ του ςυγκαταλζγεται ςτισ υποχρεϊςεισ του 

αναδόχου για τθν ορκι εκτζλεςθ του ζργου.  
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Σελίδα 3 

 

Ερώτημα (α/α 03): 

Στθν διακιρυξθ με αρ. 10/2022, ΡΑΑΤΗΜΑ Δ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ, ΡΙΝΑΚΑΣ Αϋ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ, 

ςτθν ςελίδα 86 αναφζρεται: «2.4. Με τθν Τεχνικι προςφορά να δθλώνεται θ κατανομι (αρικμόσ) του 

προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί ανά κτιριο, και ιδιαίτερα για τo κτιριο του πίνακα 1 και 2, κα πρζπει να 

φαίνονται εγγράφωσ ο αρικμόσ των ατόμων που κα απαςχολοφνται ανά όροφο. Η εν λόγω κατάςταςθ 

ςυμπλθρωμζνθ με ςτοιχεία των ατόμων που απαςχολοφνται, κα προςκομιςτεί με τθν υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ. Ενδεικτικόσ αρικμόσ ατόμων δζκα εννζα (19), ελάχιςτοσ αρικμόσ ωρών ενενιντα τρείσ (93) 

ώρεσ ανά θμζρα. 

Διευκρινίηεται ότι ςτο Κτιριο 1 (Κεντρικό κτιριο ΥΝΑΝΠ) είναι ιςόγειο και ζξι (06) όροφοι και ςτο Κτιριο 2 

(Παρακείμενοσ Πφργοσ) είναι ιςόγειο και ζντεκα (11) όροφοι.» 

Επιπλζον ςτο ίδιο Ραράρτθμα ςτισ ςελίδεσ 95-96 αναφαίρετε πίνακασ «ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΙΩΝ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ» με τουσ Ρίνακεσ 1,2&3 οι οποίοι 1 & 2 μασ 

δίνουν τα τετραγωνικά μζτρα για τον κάκε χϊρο και ςυνολικά τετραγωνικά μζτρα και όχι ανά όροφο. 

Ραρακαλοφμε όπωσ μασ διευκρινίςετε 

Α) Στο άρκρο 68 τα τετραγωνικά μζτρα για το Κτιριο 1 & Κτιριο 2 κα δθλωκοφν για το ςφνολο των ατόμων 

που κα απαςχολθκεί ςε κάκε κτίριο ι κα δθλωκοφν ανά όροφο όπωσ και τα άτομα; 

Στθν περίπτωςθ που πρζπει ςτο άρκρο 68 τα τετραγωνικά μζτρα να δθλωκοφν ανά όροφο διευκρινίςτε 

μασ τα τετραγωνικά μζτρα ανά όροφο για το Κτιριο 1 (Κεντρικό κτιριο ΥΝΑΝΡ) και τα τετραγωνικά μζτρα 

ανά όροφο για το Κτιριο 2 (Ραρακείμενοσ Ρφργοσ); 

Β) Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των 19 ατόμων αφορά μόνο το Κτιριο 1 (Κεντρικό κτιριο ΥΝΑΝΡ) και το Κτιριο 2 

(Ραρακείμενοσ Ρφργοσ) ; 

Εάν ναι πόςα ναι πόςα άτομα κα απαςχολθκοφν ςτο άτομα κα απαςχολθκοφν ςτο Κτιριο 1 (Κεντρικό 

κτιριο ΥΝΑΝΡ), με πόςεσ ϊρεσ το κάκε ζνα και πόςα άτομα κα απαςχολθκοφν ςτο Κτιριο 2 

(Ραρακείμενοσ Ρφργοσ), με πόςεσ ϊρεσ το κάκε ζνα; 

Για τον Ρίνακα κτθρίων 3 (Ρεριφερειακά κτίρια) που δεν αναφζρονται άτομα, πόςα άτομα και ϊρεσ ανά 

άτομο και ανά περιφερικό κτιριο απαιτοφνται; 

Εάν ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των 19 ατόμων αφορά το Κτιριο 1 (Κεντρικό κτιριο ΥΝΑΝΡ), το Κτιριο 2 

(Ραρακείμενοσ Ρφργοσ) και Ρίνακα κτθρίων 3 (Ρεριφερειακά κτίρια) τότε διευκρινίςετε μασ τον αρικμό 

των ατόμων, τισ ϊρεσ εργαςίασ για κάκε κτιριο π.χ πόςα άτομα και ϊρεσ ανά άτομο ςτο Κτιριο 1 

(Κεντρικό κτιριο ΥΝΑΝΡ), πόςα άτομα και ϊρεσ ανά άτομο ςτο Κτιριο 2 (Ραρακείμενοσ Ρφργοσ) και πόςα 

άτομα και ϊρεσ ανά άτομο και ανά περιφερικό κτιριο για τον Ρίνακα κτθρίων 3 (Ρεριφερειακά κτίρια); 

 

Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 03): 

 i. Διευκρινίηεται ότι ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.4. τθσ αρικ. 10/2022 
Διακιρυξθσ (ςελίδα 46), «………. Οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, υποχρεοφνται να εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ςτοιχεία τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010, ιτοι: 

α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ (ςτο ζργο), 

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ, 

γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι (αρικμόσ, ΦΕΚ, κλπ), 

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 
εργαηομζνων, 

ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά, 
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Σελίδα 4 

ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων ……………». 

Η υποχρζωςθ τθσ αναφοράσ των τετραγωνικϊν μζτρων κακαριςμοφ ανά άτομο, κατά τα οριηόμενα ςτθν 
προαναφερκείςα διάταξθ νόμου, είναι ανεξάρτθτθ από οιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ τυχόν τάςςεται από τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, δεν υφίςταται δε κάποιοσ περιοριςμόσ ςφμφωνα με τθν διάταξθ αυτι, ωσ 
κατϊτατο ι ανϊτατο όριο. 

Επιπλζον, διευκρινίηεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4 του Ραραρτιματοσ Δ’ των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν, με τθν τεχνικι προςφορά πρζπει να δθλωκεί θ κατανομι (αρικμόσ)  του προςωπικοφ που 

κα απαςχολθκεί ανά κτιριο. Για το κτιριο του πίνακα 1 και 2, πρζπει να εμφαίνεται εγγράφωσ ο αρικμόσ 

των ατόμων που κα απαςχολοφνται ανά όροφο και δεν υφίςταται ελάχιςτθ απαίτθςθ αρικμοφ ατόμων 

ανά όροφο. Η εν λόγω κατάςταςθ ςυμπλθρωμζνθ με ςτοιχεία των ατόμων που απαςχολοφνται, πρόκειται 

να προςκομιςκεί με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Στο Κτιριο 1 (Κεντρικό κτιριο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.) υφίςταται 

ιςόγειο και ζξι (06) όροφοι και ςτο Κτιριο 2 (Ραρακείμενοσ Ρφργοσ) υφίςταται ιςόγειο και ζντεκα (11) 

όροφοι. Τα τετραγωνικά μζτρα κάκε κτθρίου ζχουν καταγραφεί ςτουσ πίνακεσ 1,2 και 3 του 

Ραραρτιματοσ Δ’ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

   ii. Διευκρινίηεται, επί τθσ παραγράφου 2.4 του Ραραρτιματοσ Δ’ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, ότι ο 

ενδεικτικόσ αρικμόσ των δεκαεννζα (19) ατόμων αφορά ςτο ςφνολο των κτθρίων που αναφζρονται ςτουσ 

πίνακεσ 1, 2 και 3 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Δεν τάςςεται ειδικότερθ απαίτθςθ ωσ προσ τον αρικμό 

των ατόμων για κάκε κτίριο πζραν των αναφερόμενων ςτθν παρ. 2.4. Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν παρ. 2.21 

του παραρτιματοσ Δ’ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, οι κακθμερινζσ εργαςίεσ πραγματοποιοφνται Δευτζρα 

ζωσ Ραραςκευι κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ. 

Ερώτημα (α/α 04): 

Στθν διακιρυξθ με αρ. 10/2022, ΡΑΑΤΗΜΑ Δ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ, ΡΙΝΑΚΑΣ Αϋ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ, 

ςτθν ςελίδα 92 αναφαίρετε: «3.2.3.2 Μία (01) φορά το μινα: Κθποτεχνικζσ εργαςίεσ περιβάλλοντοσ 

χϊρου (κοφρεμα αεριςμόσ γκαηόν, κλάδεμα δζντρων, κλάδεμα διαμόρφωςθ κάμνων, αποψίλωςθ 

αποκομιδι υπολειμμάτων εργαςιϊν από κλαδιά ι υπολείμματα γκαηόν). Επιςθμαίνεται ότι θ κοπι 

κλαδιϊν κα μπορεί να γίνει και ςυχνότερα, αν τοφτο κρικεί αναγκαίο. Οι εν λόγω εργαςίεσ κα 

πραγματοποιοφνται με τεχνικό εξοπλιςμό όπου κα διατίκεται από τον Ανάδοχο.» 

Ραρακαλοφμε όπωσ μασ διευκρινίςετε 

Εάν οι ϊρεσ των κθποτεχνικϊν εργαςιϊν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ 93 ϊρεσ; Εάν όχι πόςεσ ϊρεσ και άτομα 

απαιτοφνται; 

Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 04): 

Διευκρινίηεται, επί τθσ παραγράφου 3.2.3.2 του Ραραρτιματοσ Δ’ των Τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ότι οι 

ϊρεσ των κθποτεχνικϊν εργαςιϊν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ενενιντα τρείσ (93) ϊρεσ ανά θμζρα. 

Ερώτημα (α/α 05): 

Στθν διακιρυξθ με αρ. 10/2022, ΡΑΑΤΗΜΑ ΣΤ’ - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, ςτισ ςελίδεσ 

86-88 απαιτείται θ κατάκεςθ των πινάκων «ΡΙΝΑΚΑΣ 1: Ρλθροφορίεσ άρκρου 68 του Ν. 3863/2010 (όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει)», «ΡΙΝΑΚΑΣ 2: Ρλθροφορίεσ άρκρου 68 του Ν. 3863/2010 (όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει)» , «ΡΙΝΑΚΑΣ 3: Επιμεριςμόσ οικονομικισ προςφοράσ ανά πίνακα κτιρίων, 

βάςει τεχνικϊν προδιαγραφϊν» και «ΡΙΝΑΚΑΣ 4: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ» 

Στον «ΡΙΝΑΚΑΣ 3: Επιμεριςμόσ οικονομικισ προςφοράσ ανά πίνακα κτιρίων, βάςει τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν» κα πρζπει να δθλϊςουμε τθν μθνιαία τιμι για τον α/α 1,2,3 και 4. 

Ραρακαλοφμε όπωσ μασ διευκρινίςετε ποιοσ είναι ο Ρίνακασ 4 ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που 

αναφζρεται ςτο πεδίο με α/α 4 «Ραροχι Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ςτα Κτίρια του Ρίνακα 4 του 

Ραραρτιματοσ Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ» ι ζχει γραφτεί εκ παραδρομισ; 
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Σελίδα 5 

 

Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 05): 

Διευκρινίηεται ότι ςτο Ραράρτθμα ΣΤϋ- Υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ τθσ αρικ. 10/2022 Διακιρυξθσ , 

ςτον ΡΙΝΑΚΑ 3, θ γραμμι με α/α 4 που αφορά ςτθν « Ραροχι Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ςτα Κτίρια του 

Ρίνακα 4 του Ραραρτιματοσ Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ» ζχει τεκεί εκ παραδρομισ, 

κακϊσ δεν υφίςταται Ρίνακασ 4 ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Κατά ςυνζπεια, ςτθ ςυγκεκριμζνθ γραμμι 

του Ρίνακα 3 του Υποδείγματοσ οικονομικισ προςφοράσ δεν κα ςυμπλθρωκεί κάποια τιμι, ςε κάκε 

περίπτωςθ, εάν ςυμπλθρωκεί τιμι από ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, αυτι δεν κα λθφκεί υπόψθ. 

Επιπρόςκετα, διευκρινίηεται ότι ςτον Ρίνακα 3 του Υποδείγματοσ οικονομικισ προςφοράσ, ςτισ γραμμζσ 

με α/α 1, 2 και 3, εκ παραδρομισ ζχει τεκεί θ διατφπωςθ ςτθ ςτιλθ «Ραρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ» ωσ 

«…….Ραραρτιματοσ Α’ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ»….., ενϊ το ορκό είναι «……….. Ραραρτιματοσ Δ’ – 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ……….», κακϊσ το Ραράρτθμα Α’ αφορά «Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν».  

  

 1.2 Πςον αφορά ςτο από 28-6-2022 και ϊρα 15:20:59 μινυμα μζςω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του οικονομικοφ 

φορζα «ΜΑΓΑΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕΙΩΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΑΙΣΜΩΝ ΕΡΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ» *ςχετικό (δ)]: 

Ερώτημα (α/α 06): 

Στο ΡΑΑΤΗΜΑ ΣΤϋ «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» «ΡΙΝΑΚΑΣ 3: Επιμεριςμόσ οικονομικισ 

προςφοράσ ανά πίνακα κτιρίων, βάςει τεχνικϊν προδιαγραφϊν» ςτθ γραμμι 4 αναφζρεται: Ραροχι 

Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ςτα Κτίρια του Ρίνακα 4 του Ραραρτιματοσ Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ 

Διακιρυξθσ. 

Ωςτόςο ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Δϋ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ» υπάρχουν μόνο 3 πίνακεσ κτιρίων. 

Ραρακαλϊ δειυκρινιςτε μασ εάν πρόκειται για κάποιο τυπογραφικό λάκοσ ι εάν ωσ «Κτίριο του πίνακα 

4» νοείται ο Βρεφονθπιακόσ που ζχει και διαφορετικζσ απαιτιςεισ. 

Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 06): 

Διευκρινίηεται ότι ιςχφουν τα ωσ άνω αναφερόμενα ωσ διευκρίνιςθ ςτο ερϊτθμα με α/α 05. 

 

Ερώτημα (α/α 07): 

 Στισ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ» ςτον «ΡΙΝΑΚΑ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ» ςτθν γραμμι «Κρατιςεισ» 

αναφζρεται: ε) 2% υπζρ ΕΛΟΑΝ, ςφμφωνα με το ν.δ.398/74 (ΦΕΚ 116/74). Ομοίωσ και ςτο άρκρο 

5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ παράγραφοσ 5.1 Τρόποσ Ρλθρωμισ, υποπαράγραφοσ 5.1.2 

αναφζρεται: ε) 2% υπζρ ΕΛΟΑΝ, ςφμφωνα με το ν.δ.398/74 (ΦΕΚ 116/74). 

Σφμφωνα με το Νομικό Διάταγμα 398/1974, άρκρο 21 «Κρατιςεισ – πόροι» παράγραφοσ 6 αναφζρεται: 

«Ρροσ ενίςχυςιν των πόρων των Ταμείων Αλλθλοβοθκείασ επιβάλλεται κράτθςισ εκ ποςοςτοφ δφο τοισ 

εκατόν (2%) επί των πλθρωμϊν των Ενόπλων Δυνάμεων ωσ ακολοφκωσ: 

α)Διά προμθκείασ υλικοφ και εφοδίων πάςθσ φφςεωσ των Ενόπλων Δυνάμεων. 

β)Δι`επιςκευάσ, μεταςκευάσ, καταςκευάσ και μεταφοράσ υλικοφ και εφοδίων πάςθσ φφςεωσ. 

γ)Δι`ανεγζρςεισ κτιρίων και καταςκευάσ εγκαταςτάςεων εν γζνει, ωσ και μεταςκευάσ και επιςκευάσ 

τοφτων. 

δ)Διά καταβαλλόμενα μιςκϊματα.» 

Ραρακαλϊ διευκρινιςτε μασ αν αυτι θ κράτθςθ αφορά και τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ και επί 

ποιοφ ποςοφ υπολογίηεται. 

 

Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 07): 
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Σελίδα 6 

Διευκρινίηεται ότι θ κράτθςθ 2% υπζρ ΕΛΟΑΝ, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 21 παρ. 6 του ν.δ. 398/1974, 

αφορά και τθν παροχι υπθρεςιϊν. Η διατφπωςθ του ςυγκεκριμζνου άρκρου, όπου αναφζρεται ότι 

βαρφνονται με τθν κράτθςθ αυτι οι πλθρωμζσ που αφοροφν πάςθσ φφςεωσ προμικειεσ υλικοφ και 

εφοδίων, κατά πάγια πρακτικι ερμθνεφεται ευρζωσ ϊςτε ςτθν ζννοια τθσ προμικειασ να περιλαμβάνεται 

και θ προμικεια υπθρεςιϊν. Άλλωςτε, ο όροσ «παροχι υπθρεςιϊν» δεν υφίςτατο ωσ όροσ ςε παλιά 

νομοκετιματα, όπου γινόταν αναφορά ςε «προμικεια», ιδίωσ ςτουσ διαχρονικά ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ 

περί προμθκειϊν του Δθμοςίου. Ρζραν τοφτου και πζραν πάςθσ αμφιβολίασ περί του αντικζτου, από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του προαναφερκζντοσ ν.δ. και ζωσ ςιμερα, ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ περί παροχισ υπθρεςιϊν 

πάγια πραγματοποιείται θ κράτθςθ αυτι, ςε περίπτωςθ δε που αυτι δεν πραγματοποιείται, τα ςχετικά 

εντάλματα πλθρωμισ επιςτρζφονται ακεϊρθτα από το Ελεγκτικό Συνζδριο, το οποίο κατατάςςει 

ερμθνευτικά τουσ «προμθκευτζσ υπθρεςιϊν» ςτθν ζννοια των «πάςθσ φφςεωσ προμθκειϊν και 

εφοδίων»,  δεδομζνου ότι δεν προκφπτει από καμία διάταξθ νόμου ότι εξαιροφνται από τθν εν λόγω 

κράτθςθ.  

Πςον αφορά τον τρόπο υπολογιςμοφ τθσ κράτθςθσ, διευκρινίηεται ότι, όπωσ αναφζρεται ςτισ ςελίδεσ 10-

11 τθσ αρικ. 10/2022 διακιρυξθσ, ςτισ «Γενικζσ Ρλθροφορίεσ Ρίνακασ Ραρεχόμενων Υπθρεςιϊν», οι 

κρατιςεισ υπολογίηονται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Επομζνωσ, ςτθν αξία τθσ ςφμβαςθσ, αφοφ 

αφαιρεκεί ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α., κα υπολογιςκοφν επ’ αυτισ οι αναλογοφςεσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία κρατιςεισ. 

 2.Οι προαναφερκείςεσ διευκρινίςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. 10/2022 Διακιρυξθσ-

Ρρόςκλθςθσ, πρόκειται να αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου 

κα είναι διακζςιμεσ ωσ επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό -162752- , κακϊσ 

και ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ (www.ynanp.gr).  

 3.Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.- 

                     Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
            Ιωάννησ Πλακιωτάκησ 
 
 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕΩ Ε..Η.ΔΗ..): 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΣΗ ΑΡΙΘ. 10/2022 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου 

ΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.  
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  
3. Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
5. Γρ. κ. Δ.Κ.Δ.’  
6. Δ.Ρ. 
7. ΡΟΕΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (…) 

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

8. ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 4
ο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
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