
 
 
Θέμα :  « Απάντηση επί ερωτημάτων για τη  Διακήρυξη  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από την 
ΠΕ Θεσπρωτίας με α/α  ΕΣΗΔΗΣ 178958 »       

 
 
Σε απάντηση των ερωτημάτων και αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν από 
ενδιαφερομένους υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο του εν θέματι διαγωνισμού, επισημαίνονται τα 
ακόλουθα: 
 
1.Οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο είναι αυτές που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 
5. 1. 2 της διακήρυξης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και 
συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
 
2.Σύμφωνα με την Α.Π. οικ. 1013/ 122/ 4 – 1 – 2023 Ορθή επανάληψη επί της Διακήρυξης παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας μα α/ α ΕΣΗΔΗΣ 178958, αντικαθίσταται στο ορθό το 
σημείο Β της παραγράφου 1. 6 με τίτλο «Δημοσιότητα» ως εξής: «Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον 
ελληνικό τύπο της περίληψης της διακήρυξης θα καταβληθεί, σε κάθε περίπτωση από τον μειοδότη, που 
θα κηρυχθεί ανάδοχος». Συνεπώς, στην παρούσα φάση δεν είναι γνωστό το σχετικό κόστος, το οποίο θα 
προκύψει κατόπιν επαφής του αναδόχου με τις εφημερίδες, στις οποίες δημοσιεύτηκε η περίληψη.  
 
3.Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με βάση τα 
προβλεπόμενα στην ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, κατά την ημερομηνία υποβολής της. 
Περαιτέρω, ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 10 α του άρθρου 53 του ν. 4412/ 2016, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4965/ 2022, ειδικά για τις συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων, ορίζεται ότι η τιμή αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση 
αύξησης του κατώτατου μισθού σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 
συγκεκριμένο τύπο και τις λοιπές προϋποθέσεις, που περιγράφονται αναλυτικά στην εν λόγω παράγραφο.  
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