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Δι.Α.Νο.Χ. Α.Ε             Χίος, 21 /03/2022 

«Διαχείριση Απορριμμάτων               Αρ.Πρωτ. 198 

Νομού Χίου Α.Ε» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α 

ΕΔΡΑ: Δημοκρατίας 2, 82131 Χίος 

 Πληροφορίες: Ψώρρα Δέσποινα                                                                                    Προς:  

Τηλέφωνο-: 22713-50874                             Ενδιαφερόμενους 

e-mail: dianoxae@gmail.com                                                                                         Οικονομικούς Φορείς 

        Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 
                Α/Α 155812 

       
 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς του διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων 
αρμοδιότητας ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.» Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 155812 
 
Σχετικά με τον διαγωνισμό με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων 
αρμοδιότητας ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.» Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 155812 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την 28/03/2022  τέθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τα εξής 
ερωτήματα: 
 
Ερώτημα 1ο: 
5.1.2 Τρόπος πληρωμής, σελ. 39 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% επί του καθαρού ποσού. 
Η παρακράτηση για παροχή υπηρεσιών ορίζεται 8% σύμφωνα με Άρθρο 64, παρ2 του Ν. 
4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) Παρακαλούμε να διευκρινίστε το 20% παρακράτησης. 
 
Απάντηση: 
Η παράγραφος 2 του άρθρου του Ν.4172/2013 αναφέρεται σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. 
Η ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. δεν αποτελεί Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. Συνεπώς ισχύουν οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου. 
 
 
Ερώτημα 2ο: 
ΜΕΡΟΣ Β' -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σελ. 47 και 51 
Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την εκτέλεση 
των δημοσίων συμβάσεων. Ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να προσφέρει εργοδοτικό 
κόστος μεγαλύτερο του ελάχιστα αποδεκτού, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική του 
προσφορά δεν θα υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σε ευρώ. 

mailto:dianoxae@gmail.com


2 
 

Ως εκ τούτου πρέπει να θεωρήσουμε τον πίνακα στην σελίδα 51 με τα ποσά στον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό ως δεσμευτικά και ελάχιστα αποδεκτά τουλάχιστον για τις περιπτώσεις 
Α/Α  1 και Α/Α 2; Παρακαλούμε διευκρινίστε. 
 
Απάντηση: 
Το ελάχιστο αποδεκτό κόστος της σύμβασης με την μεθοδολογία που παρατίθεται στην 
σελ. 47 και τις επόμενες υπολογίστηκε και δίνεται στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς 
προκειμένου να υποβοηθηθούν στην ορθή σύνταξη της οικονομικής τους προσφοράς. 
Ενδεικτικά σας παραπέμπουμε στην Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών 1217/2019. Συνεπώς το σύνολο εργατικού κόστους με εργοδοτικές εισφορές 
(α) του πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της σελ. 51 της σχετικής διακήρυξης είναι το 
ελάχιστα αποδεκτό.  
 
Ερώτημα 3ο: 
ΜΕΡΟΣ Β' -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σελ. 47 και 48. Οι αναγκαίοι 
εργαζόμενοι για την υλοποίηση των υπηρεσιών φύλαξης ανέρχονται Α . ΧΥΤΑ—4,63 άτομα 
ημερησίως (συμπεριλαμβανόμενου και του αντικαταστάτη) Β. ΚΔΑΥ--3,5823 άτομα 
ημερησίως (συμπεριλαμβανόμενου και του αντικαταστάτη) 
Άρα για το σύνολο του έργου = 4,6343,5823 = 8,2123 άτομα (9 φυσική παρουσία). 
Μπορούμε να προβούμε σε υπολογισμούς του κόστους με 4,2 + 3,256 = 7,456 άτομα, 
δηλαδή χωρίς να συμπεριλάβουμε τον αντικαταστάτη στον υπολογισμό των ατόμων, 
καθόσον η παρουσία αυτού είναι κατά κάποιο τρόπο εικονική. Το κόστος βέβαια του 
αντικαταστάτη θα το συμπεριλάβουμε στον προϋπολογισμό του κόστους και στην 
διαμόρφωση της τελικής τιμής. Παρακαλούμε διευκρινίστε. 
 
Απάντηση: 
Σχετικά με ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ομοίως σας παραπέμπουμε στην Απόφαση 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 1217/2019. Οι υπολογισμοί θα πρέπει να 
γίνουν  συμπεριλαμβάνοντας και το κόστος του αντικαταστάτη. 
 
Ερώτημα 4ο: 
Έξοδα δημοσίευσης : Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα έξοδα δημοσίευσης. 
 
Απάντηση: 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων ανέρχονται στο ποσό των 220,00€ (άνευ ΦΠΑ) ή 257,40€ (συμπ. 
ΦΠΑ). 
 

 
Χίος, 21/03/2022 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                                                                                                    της ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. 
 
 

Γιαννίρης Φώτης 
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