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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Θέμα: Ανακοίνωση σε σχέση με την διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 8528_2020/11-5-2020 για την ανάδειξη αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) 
ημέρες , ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ 
(74.214,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

 Σε απάντηση των ερωτημάτων σχετικά με την ανωτέρω αναφερθείσα διακήρυξη διευκρινίζουμε τα εξής:  
 

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Ο φόρος 8% θα συνυπολογισθεί στην οικονομική μας προσφορά που θα σας υποβάλλουμε; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την διακήρυξη στο  άρθρο 5.1 Τρόπος πληρωμής παράγραφος (γ) διευκρινίζεται ότι: 
‘’Παρακράτηση (κατά τη πληρωμή) του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις φόρου εισοδήματος, τον οποίο θα 
αποδώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η αναθέτουσα αρχή. Για το ποσό αυτό, η αναθέτουσα αρχή θα χορηγήσει σχετική  
βεβαίωση στον ανάδοχο.’’ 

 
2. ΕΡΩΤΗΣΗ:  
Η ανεπίσημη αργία 8 Ιουνίου πως επανδρώνεται; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το χρονικό διάστημα  για την παροχή υπηρεσιών της φύλαξης είναι  έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, 
από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης , η οποία δεν προβλέπετε να ξεκινήσει σύμβαση πριν τις 1/7/2020. 
 
3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα παραρτήματα αναφέρουν ετήσιο κόστος και η διακήρυξη για 6,5 μήνες τι ισχύει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο Παράτημα Ε΄ Υπόδειγμα  Οικονομική Προσφορά και ειδικότερα στον Πίνακα 3 Ανάλυση Εργατικού 
Κόστους εκ παραδρομής αναγράφηκε η λέξη ‘’ετήσιο’’. Το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών  είναι έξι (6) μήνες και 
δεκαπέντε ημέρες(15)  από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και ο Πίνακάς 3 διαμορφώνεται ως εξής:  

Πίνακας 3 Ανάλυση Εργατικού κόστους 

Πρωινή βάρδια 

Ημέρες Ποσοστό 

επιβάρυνσης 

Αριθμός 

ατόμων 

Συνολικές 

Ώρες 

εργασίας  

 

Ώρες 

εργασίας 

κατά 

μήνα 

Ωρομίσθιο Συνολικό 

μηνιαίο 

κόστος 

Συνολικό  

κόστος 

Δευτέρα - 

Παρασκευή 

       

Σάββατο        

Κυριακή        

Επίσημες 

Αργίες 

       

Σύνολο Α    

Απογευματινή βάρδια 

 

Ημέρες Ποσοστό 

επιβάρυνσης 

Αριθμός 

ατόμων 

Συνολικές 

Ώρες 

εργασίας 

 

Ώρες 

εργασίας 

κατά μήνα 

Ωρομίσθιο Συνολικό 

μηνιαίο 

κόστος 

Συνολικό 

κόστος 
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Δευτέρα - 

Παρασκευή 

       

Σάββατο        

Κυριακή        

Επίσημες 
Αργίες 

       

Σύνολο Β    

 

 

 

  

Βραδινή βάρδια 

Ημέρες Ποσοστό 
επιβάρυνσης 

Αριθμός 
ατόμων 

Συνολικέ
ς Ώρες 

εργασίας 

Ώρες 
εργασίας 

κατά 

μήνα 

Ωρομίσθιο Συνολικό 
μηνιαίο 

κόστος 

Συνολικό 
κόστος 

Δευτέρα - 
Παρασκευή 

       

Σάββατο        

Κυριακή        

Επίσημες 

Αργίες 

       

Σύνολο Γ    

Γενικό Σύνολο( Σύνολο Α + Σύνολο Β +Σύνολο Γ)   

Δώρο Χριστουγέννων   

Δώρο Πάσχα   

Επίδομα Αδείας   

Κόστος αντικαταστατών   

Εργοδοτικές Εισφορές   

Συνολικό εργατικό κόστος 

 

 

Επίσης στην πρώτη σελίδα της διακήρυξης,  στον τίτλο αυτή,  εκ παραδρομής, γράφτηκε στο ποσό ολογράφως 
‘’τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ’’ αντί του ορθού ποσού ολογράφως που είναι ‘’εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων  
διακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ’’.   
 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., www.aspete.gr και στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
  
Κατά τα λοιπά η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της  αριθμ. 8528_2020/11-5-2020  σχετικής 
διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 20PROC006685714 και ΑΔΑ: ΩΧΗ346Ψ8ΧΙ-Τ6Κ ( περίληψη διακήρυξης).   
          
                                                                                                     Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.  
                                                                                  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
 
  
                                                                                                     Ιωάννης Σαριδάκης  
                                                                                             Καθηγητής 
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