
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
αριθμ.πρωτ.1276/2019 

για τον καθαρισμό των γραφείων του ΔΛΤ Χίου και των χερσαίων ζωνών του Κεντρικού Λιμένα 
Χίου και του Αλιευτικού καταφυγίου Καστέλου Δ.Ε. Χίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών. 

 
Ερώτημα 1ο  
Αν οι εργασίες στο λιμένα της Χίου θα γίνονται από 1 άτομο 8ωρης απασχόλησης και οι 
εργασίες στο Α.Κ. καστέλου θα είναι για 8 ώρες. 
Απάντηση 
Ο ανάδοχος αφού ενημερωθεί για το αντικείμενο της σύμβασης το οποίο περιγράφεται 
αναλυτικά στα τεύχη της μελέτης των εργασιών θα υπολογίσει τα άτομα που χρειάζεται να 
απασχολήσει, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 
 
Ερώτημα 2ο   
Ποιο είναι το κόστος εξόδων δημοσίευσης που επιβαρύνεται ο ανάδοχος 
Απάντηση  
Το κόστος εξόδων δημοσίευσης που επιβαρύνεται ο ανάδοχος ανέρχεται στο ποσό των 

280,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% 
 
Ερώτημα 3ο  
Αν ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος των ειδών ατομικής υγιεινής όπως χαρτί υγείας 
κρεμοσάπουνο και χειροπετσέτες. 
Απάντηση  
Όχι, το κόστος των ειδών ατομικής υγιεινής όπως χαρτί υγείας, κρεμοσάπουνο και 
χειροπετσέτες που θα απαιτηθούν για τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, 
βαρύνουν τον φορέα.   
 
Διευκρινίζονται ακόμη: 
1. Η κράτηση υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων δεν θα είναι 0,06% που 
αναφέρεται στην διακήρυξη αλλά 0,07% όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 44 του Ν. 
4605/2019. 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συγγραφής Υποχρεώσεων με τίτλο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις, «Ο 
εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης».   Επομένως η κράτηση που θα 
υπολογίσετε κατά την προσφορά σας υπέρ της Αρχής θα είναι 0,07%. 
 
2. Το κόστος των αναλωσίμων και των νομίμων κρατήσεων θα αποτυπωθούν στο πεδίο 
όφελος του αναδόχου παρ. Ζ, του εντύπου της οικονομικής προσφοράς. 
 
3. Στο άρθρο 14.2.Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 και 315 Ν.4412/2016) αναφέρεται 
ότι «οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά, συμπληρωμένο, στο σύνολο των πεδίων, στο 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Γ’» 
Το παράρτημα Γ της διακήρυξης, καλύπτει τις σελίδες 26 και 27 του τεύχους της 
διακήρυξης και η μη καθολική συμπλήρωσή του αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς 
(παράγραφος 4 του 14.2.Γ. της Διακήρυξης). 
Στο τέλος του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, κάτω από το πεδίο του οφέλους του 
αναδόχου παρ. Ζ, θα συμπληρωθεί από το τον προσφέροντα ο παρακάτω πίνακας: 

 Ποσό 
αριθμητικά € 

Ποσό ολογράφως ευρώ 

Αξία υπηρεσιών   

Δαπάνη ΦΠΑ 17%   

Γενικό σύνολο   
 


