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Θέμα : Διεσκρινίζεις για ηο με αριθ. 2/19 ζσνοπηικό διαγωνιζμό με
ηίηλο «Παροτή σπηρεζιών καθαριόηηηος ηων τώρων ηων κηιριακών
εγκαηαζηάζεων ηης»
1. Ως προς ηο πρώηο διεσκρινιζηικό ερώηημα
α) ύκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4605/2019 « Γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Αξρήο, ζηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ δπόκηζη
ρηιηάδσλ επξώ (2.500€), πνπ ππάγνληαη ζηνλ παξόληα λόκν θαη
αλεμαξηήησο πεγήο πξνέιεπζεο ρξεκαηνδόηεζεο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη
κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ, επηβάιιεηαη θξάηεζε ύςνπο 0,07 % , ε
νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο.
ύκθσλα κε ηνλ λόκν 4412/2016 ε αλσηέξσ θξάηεζε ππάγεηαη ζε
ραξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηό 20%
επί ηνπ ραξηνζήκνπ. Σν πνζό απηό απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ
ΟΓΑ αληίζηνηρα θαη απνδίδεηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο .
β) ύκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ.3 ηνπ λ. 4412/2016 « Γηα ηελ θάιπςε
ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο ΑΔΠΠ, επηβάιιεηαη θξάηεζε ύςνπο
0,06% επί όισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ παξόληα λόκν,
αλεμάξηεηα από ηελ πεγή πξνέιεπζεο ρξεκαηνδόηεζεο, νη νπνίεο
ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο
ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Η θξάηεζε απηή
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο. Η θξάηεζε
απηή…… θαη εθεμήο.

ύκθσλα κε ηα άξζξα 2,3, θαη 6 ηεο ππ’ αξηζκ. 1191/2017 ΚΤΑ ( ΦΔΚ
969Β/22-3-2017), ε παξαθξάηεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή
ηνπ ζπληειεζηή 0,06 επί ηνπ πνζνύ θάζε πιεξσκήο, πξν θόξσλ θαη
θξαηήζεσλ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εμόθιεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ
αληαιιάγκαηνο αξρηθήο, ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζεο ή
εθηειεζηηθήο ζύκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη βάζεη ζπκθσλίαο πιαίζην ή
δπλακηθνύ ζπζηήκαηνο αγνξώλ θαη ε θξάηεζε ηεο απόθαζεο απηήο
ππάγεηαη ζε ραξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε
πνζνζηό 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. Σν πνζό απηό απνηειεί έζνδν ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΓΑ αληίζηνηρα θαη απνδίδεηαη θαηά ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
γ) ύκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016 «ηηο ζπκβάζεηο
ηεο παξ.1 επηβάιιεηαη θξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε
νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηόο ΦΠΑ. Σεο αξρηθήο, θαζώο θαη
θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο. Σν πνζό απηό παξαθξαηείηαη ζε θάζε
πιεξσκή από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο
Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηώλ. Με θνηλή
απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ θαη
Οηθνλνκηθώλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ρξόλν, ηνλ ηξόπν θαη ηε
δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθώλ πνζώλ, θαζώο θαη θάζε
άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζα παξαγξάθνπ».
πλεπώο, ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο νη ελ ηζρύ λόκηκεο
θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ πνπ βαξύλνπλ ηνπ αλαδόρνπο
είλαη νη αλσηέξσ θαη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ.
2. Ως προς ηο δεύηερο διεσκρινιζηικό ερώηημα
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί έλα εληαίν Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από όια ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο.
3. Ως προς ηο ηρίηο διεσκρινιζηικό ερώηημα
Γηεπθξηλίδεηαη όηη απαηηείηαη ππεύζπλε δήισζε ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζην άξζξν 11.1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ,
ζει.11.
4. Ως προς ηο ηέηαρηο διεσκρινιζηικό ερώηημα

ύκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ. 46 πεξ. α ηνπ λ.4605/2019,
ζπκπιεξώλεηαη ν λ. 4412/2016, ήηνη α. ην άξζξν 376 πξνζηίζεηαη
παξάγξαθνο 17 σο εμήο: «17. Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 80, απηό αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ
ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ.». θαη β. Η πεξίπησζε α΄
θαηαιακβάλεη θαη ηηο εθθξεκείο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο νπνίεο,
θαηά ην ρξόλν έλαξμεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο δελ έρεη εθδνζεί πξάμε
θαηαθύξσζεο.
πλεπώο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα
ππνβάιιεη ηελ αλσηέξσ ππεύζπλε δήισζε .

5. Ως προς ηο πέμπηο διεσκρινιζηικό ερώηημα
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ππνβνιή ζηελ ΔΠΜΑ ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ
ζεσξεκέλεο από ηελ Γηεύζπλζε Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαιύπηεηαη κε
ηελ θαηάζεζε θαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ όπσο έρεη ειεθηξνληθά ππνβιεζεί
ζην Π ΔΡΓΑΝΗ ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. 29502/85/01.09.2014.
6. Ως προς ηο έκηο διεσκρινιζηικό ερώηημα
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε δεηνύκελε αζθαιηζηηθή θάιπςε αθνξά Αζθάιηζε
Γεληθήο Αζηηθήο Δπζύλεο έλαληη ηξίησλ.
7. Ως προς ηο έβδομο διεσκρινιζηικό ερώηημα
Γηεπθξηλίδεηαη όηη όζνλ αθνξά ζηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ θξάηνπο, ζηνπο
ρώξνπο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη Μνπζείνπ Αιεμάλδξνπ νύηζνπ
ζηελ Αζήλα ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαζαξηόηεηα ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ ρώξσλ ην ζαββαηνθύξηαθν, ελώ ζηνπ ρώξνπο ηνπ
Παξαξηήκαηνο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ζην Ναύπιην δε ζα
πξαγκαηνπνηείηαη θαζαξηόηεηα .
8. Ως προς ηο όγδοο διεσκρινιζηικό ερώηημα
Γηεπθξηλίδεηαη όηη :
α)Γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ απνζεθώλ έξγσλ ηέρλεο ηεο ΔΠΜΑ ζηε
Μαγνύιαο Αηηηθήο απαηηνύληαη ηξία άηνκα.

β) Γελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαζαξηόηεηα ζηηο απνζήθεο έξγσλ ηέρλεο ηεο
ΔΠΜΑ ζηε Μαγνύια Αηηηθήο θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο.
γ) Ωο πξνο ηηο απνζήθεο έξγσλ ηέρλεο ηεο ΔΠΜΑ βι. ζει. 21
Β.ΣΑΚΣΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ θαη ηελ παξ. α ηνπ ελ ζέκαηη εξσηήκαηνο.
Ωο πξνο ην παξάξηεκα ηεο ΔΠΜΑ ζηελ Αίγηλα ηζρύεη ό,ηη πξνβιέπεηαη
σο άλσ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ απνζεθώλ έξγσλ ηέρλεο ηεο ΔΠΜΑ
ζηε Μαγνύια Αηηηθήο.
δ) Απαληήζεθε ζηελ παξ. γ’ ηνπ ελ ζέκαηη εξσηήκαηνο.
ε) Απαληήζεθε ζηελ παξ. γ’ ηνπ ελ ζέκαηη εξσηήκαηνο.
9. Ως προς ηο έναηο διεσκρινιζηικό ερώηημα
Σν εξγαηηθό θόζηνο ησλ αηόκσλ δελ αθνξά ηελ ΔΠΜΑ, αιιά ηνλ
αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
10. Ως προς ηο δέκαηο διεσκρινιζηικό ερώηημα
α) Ο ελ ζέκαηη πίλαθαο ζα ζπκπιεξσζεί όπσο εθηίζεηαη ζην Παξάξηεκα
Β’ ηεο δηαθήξπμεο.
β) βι. παξ. α
γ) βι. παξ. α
δ) ηε ζηήιε «Γώξν Υξηζηνπγέλλσλ - Πάζρα- Δπίδνκα αδείαο δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγνδνηηθέο ηνπο εηζθνξέο.
ε) Σν θόζηνο ησλ αλαιώζηκσλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη.
ζη) Σν ζπλνιηθό θόζηνο είλαη απηό πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.
Η Γηεπζύληξηα

Μαξίλα Λακπξάθε – Πιάθα

