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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 24.419/19.12.2019 διακήρυξης 
ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων και της υπ’ αριθ. 23/2019 
Μελέτης επ’ αυτής». 
 

 Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 18690/11-12-2019 Διακήρυξης διεθνούς ανοικτού δημόσιου 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος Χερσονήσου για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ζητούμε τις 

ακόλουθες, κατ’ άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης, διευκρινίσεις: 

 

1.  Στο άρθρο 2.4.3 της Διακήρυξης {Περιεχόμενα Φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά" και συγκεκριμένα στην υποενότητα 2.4.3.2 αυτού με τίτλο "Τεχνική 

Προσφορά" αναφέρεται: "Επίσης δηλώνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως 

στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τον 

ειδικό όρο της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.".  

Δεδομένου ότι η ανωτέρω δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθετική διάταξη, 

εμπεριέχει: - το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές των εργαζομένων, - το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά, - το ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, των 

αναλωσίμων, του εργολαβικού κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων,  

στοιχεία δηλαδή που αποτελούν την οικονομική προσφορά του υποψήφιου οικονομικού 

φορέα, και τα οποία θα πρέπει να εμπεριέχονται στον Φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς του, 

παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τον ισχυρισμό μας για λανθασμένη αναγραφή της απαίτησης 

στην ανωτέρω υποενότητα και όπως προβείτε στη σχετική διόρθωση.  

 

2. Στο άρθρο 2.4.4 της Διακήρυξης (Περιεχόμενα Φακέλου "Οικονομική Προσφορά" / Τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) αναφέρεται: "Η Οικονομική Προσφορά 

συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα διακήρυξη κριτήριο ανάθεσης, όπως 

ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της διακήρυξης. Ειδικότερα, 

ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας υποβάλει με την οικονομική του προσφορά, εκτός των 

υπολοίπων στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και την υπ’ αριθμ. 

ΔΠΕ20/2019 μελέτη, όλα τα έντυπα του Παραρτήματος III (ΠΡΟ-Α, ΠΡΟ-Β, ΠΡΟ-Β1, ΠΡΟ-Γ, ΠΡΟ-Δ, 
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ΠΡΟ-Ε, ΠΡΟ-ΣΤ). Στα έντυπα αυτά αναγράφονται αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης, απαιτήσεις 

και διευκρινήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών.".  

Περαιτέρω στο άρθρο 14 "Ειδικοί όροι" της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται: " 1. Ο 

διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας εξειδικεύει σε ειδικό κεφάλαιο της προσφοράς του και τα 

κάτωθι στοιχεία: 1.1. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην εκτέλεση των 

εργασιών, 1.2. Τις ημέρες και ώρες εργασίας, 1.3. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία 

μπορεί να υπάγονται οι εργαζόμενοι, 1.4. Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού το οποίο 

αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων, 1.5. Το ύψος των ασφαλιστικών 

εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά της προηγούμενης παραγράφου. 2. Εκτός των 

ανωτέρω αναφερόμενων, ο οικονομικός φορέας υπολογίζει στην προσφορά του εύλογο ποσοστό 

διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του, των αναλώσιμων, του εργολαβικού του 

κέρδους και των νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων.".  

 

Δεδομένου ότι στα ανωτέρω έντυπα του Παραρτήματος III και ειδικότερα στο έντυπο - "Πίνακας 

ΠΡΟ-Α", στο οποίο ο οικονομικός φορέας θα αναλύσει το συνολικό κόστος των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, δεν προβλέπεται σχετικό σημείο αναγραφής των ανωτέρω στοιχείων,  παρακαλούμε 

όπως μας ενημερώσετε αν χωρεί επέμβαση από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα στα πρότυπα 

έντυπα Οικονομικής Προσφοράς της Αναθέτουσας, άλλως να τροποποιηθεί το εν λόγω έντυπο 

από την Αναθέτουσα, ήτοι να προστεθούν στις παραμέτρους κόστους τα πεδία «διοικητικό 

κόστος παροχής υπηρεσιών», «εργολαβικό κέρδος» και «νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 

και τρίτων», ώστε η υποβληθείσα οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα να συνάδει με 

τη υποβληθείσα δήλωσή του του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). 

 

 

Για την ENACT A.E. 

 

 

 

Σπυρίδων Β. Λώλης 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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