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ΘΕΜΑ: Απάντηση στο αριθ. 24456/4-11-2021 έγγραφο με θέμα Αίτημα 
παροχής διευκρινήσεων της εταιρείας ΝΙΑΒΗΣ ΟΡΦΕΑΣ- ΑΝΟΔΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

1. Στην παράγραφο 2.2.9.2.Β.3.α (σελ. 21) της ως άνω διακήρυξης ορίζεται 
ότι «Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: α) Οικονομικές 
καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) 
τελευταίων ετών (2018,2019,2020), στην περίπτωση που η δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή υπεύθυνη δήλωση περί του μέσου 
όρου κύκλου εργασιών σε υπηρεσίες φύλαξης των τριών τελευταίων ετών 
συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) ή και 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο….». 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικό αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί 
η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, επιβεβαιώνουμε  ότι η αναφορά, 
στον ως άνω όρο της διακήρυξης, περί υπηρεσιών φύλαξης έχει τεθεί εκ 
παραδρομής και ότι απαιτούμενος κύκλος εργασιών αφορά υπηρεσίες 
καθαριότητας. 

  

 2. Στην παράγραφο 5.1 (σελ. 40-41)της ως άνω διακήρυξης ορίζεται μεταξύ 
άλλων ότι «…..Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού 
ποσού….». ‘ 

Προς απάντηση της ανωτέρω ερώτησης διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι 
οικονομικοί φορείς δεν οφείλουν να συνυπολογίσουν στην οικονομική 
προσφορά τους την ως άνω παρακράτηση φόρου 8%. 

  

3. Στον πίνακα του Παραρτήματος V της ως άνω διακήρυξης ορίζεται ότι: 

- Οι μικτές αποδοχές προσωπικού (καθαριστές-στριες και επόπτες) πρέπει να 
υπολογιστεί σε 6 ωρη απασχόληση (Α/Α 1) 

- Το επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών (περιλαμβανομένων και εισφορών 
ΙΚΑ του εργοδότη) πρέπει να υπολογιστεί σε 8ωρη απασχόληση (Α/Α 5) 



- Το επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του 
εργοδότη) πρέπει να υπολογιστεί σε 8ωρης απασχόληση (Α/Α 6) 

Διευκρινίζουμε ότι  το σύνολο του εργατικού κόστους με Α/Α 1 -7 στον 
ως άνω πίνακα πρέπει να υπολογιστεί σε αναγωγή ατόμων 8ωρης 
πλήρους απασχόλησης. 

 

Άρτα 5-11-2021 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
1.  ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)  

2.  ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 

3.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ  

4.  ΠΑΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

5.  ΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  
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