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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 
Γνύξλεο 14/1/2020 

Αξ. πξση.: 401 

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

Προς: 
 

HELESI ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 24419/19-12-2019 δηαθήξπμεο 

αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 20/2019 

Μειέηεο επ’ απηήο».  

ΧΔΣ.: A) η ςπ’ απιθμ. ππωη. 401/10-1-2020 αίηηζη ηηρ εηαιπείαρ «HELESI ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ» 

Β) η ςπ’ απιθμ. Ππωη. 24419/19-12-2019 (ΑΓΑ:62Σ0ΩΗΜ-ΚΩΜ) Γιακήπςξη διεθνούρ 

διαγωνιζμού (ζςζηημικόρ απιθμόρ: 82671). 

 

 

 

ηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

«ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

ΓΗΜΟΤ ΥΔΡΟΝΗΟΤ», ν ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο κε ηελ επσλπκία «HELESI 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ» ππέβαιιε αίηεκα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ απνηεινύκελν από δύν 

εξσηήκαηα:  

1. Σν 1
ν
 εξώηεκα αθνξά ζηελ παξάγξαθν 2.4.3.2 ηεο δηαθήξπμεο θαη εηδηθόηεξα ζηελ απαίηεζε 

ππνβνιήο κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ησλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηπηώζεσλ α έσο ζη’ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 (ΦΕΚ115 Α’). Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο αλαθέξεη ζην εξώηεκα ηνπ 

όηη αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αλσηέξσ άξζξν, εκπίπηνπλ θαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνύλ ζην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηδόκελνπ πνζνύ γηα ηηο πάζεο θύζεσο 

λόκηκεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζην ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπο, ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Καηαξρήλ δηεπθξηλίδεηαη όηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζπληίζεηαη από 

δηάθνξεο παξακέηξνπο θόζηνπο αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη θαη νη εξγνδνηηθέο δαπάλεο πνπ 

αθνξνύλ ζην πξνζσπηθό πνπ πξόθεηηαη λα απαζρνιεζεί θαη επνκέλσο ε απνζπαζκαηηθή 

αλαθνξά ηέηνησλ πνζώλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ζηνηρείν 

απνθάιπςεο ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

Παξ’ όια απηά ε απάληεζε ζην εξώηεκα είλαη όηη ν δηαγσληδόκελνο θνξέαο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη κε ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά όια ηα ππόινηπα, κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. Ν.3863/2010 (ΦΕΚ115 Α’).    

   

2. Σν 2
ν
 εξώηεκα αθνξά ζηελ παξάγξαθν 2.4.4 ηεο δηαθήξπμεο θαη εηδηθόηεξα ζηε δπλαηόηεηα ή 

κε ηξνπνπνίεζεο ηνπ εληύπνπ «ΠΡΟ-Α» πξνθεηκέλνπ λα αλαγξαθνύλ ζε απηό πξόζζεηα 

ζηνηρεία ηα νπνία ζα αθνξνύλ ζηελ εξγνδνηηθή δαπάλε, ζην πνζνζηό δηνηθεηηθνύ θόζηνπο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ εξγνιαβηθνύ θέξδνπο ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ ππέξ Δεκνζίνπ θαη 

ηξίησλ θιπ. 

Η απάληεζε ζην εξώηεκα είλαη όηη εθόζνλ ν δηαγσληδόκελνο θνξέαο ζεσξεί όηη δελ κπνξεί λα 

koutoulas
ακρ. αντιγρ.



2 

 

ελζσκαηώζεη ηηο αλσηέξσ αλαθεξζείζεο παξακέηξνπο θόζηνπο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

πξνζθνξάο ζηηο πθηζηάκελεο γξακκέο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ εληύπνπ «ΠΡΟ-Α», δύλαηαη λα 

πξνζζέζεη αλάινγεο γξακκέο ζην έληππν δηαηεξώληαο σζηόζν ηελ ίδηα δνκή ζηειώλ κε ην 

αληηζηνίρσο δεηνύκελν πεξηερόκελν (δει. εηήζηα δαπάλε, πλνιηθή δαπάλε ζηελ αξρηθή 

δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θιπ). 

εκεηώλεηαη όηη ην έληππν απνηειεί ζπγθεληξσηηθό ηξόπν παξνπζίαζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο θαη δελ ππνθαζηζηά αλαιύζεηο ηηκώλ (θαηά ηε δηαθήξπμε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ) πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγνύληαη ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη 

ζε απηό. Γηα ην ιόγν απηό αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε όηη ν δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα 

εμεηδηθεύζεη ζε ηδηαίηεξν θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

14 ηεο Εηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ. 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής  

 

Ιωάννης έγκος  

Γήμαρτος Υερζονήζοσ 
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