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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» .  

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. : 132525 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Στη σελίδα 7 της διακήρυξης αναφέρεται ότι : «Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων 
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο/χους σύµφωνα µε το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007, 
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α)». Παρακαλούμε να 

μας ενημερώσετε ποιο είναι ακριβώς το ποσό εξόδων δημοσίευσης που βαρύνει τον 
ανάδοχο. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο ανάδοχος βαρύνεται με την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης σε 
τρεις (3) τοπικές εφημερίδες (2 ημερήσιες και 1 εβδομαδιαία). Υποχρεούται για την 
προσκόμιση των εξοφλημένων τιμολογίων αυτών κατά την υποβολή πληρωμής του 1ου 
λογαριασμού. Η υπηρεσία μας δεν γνωρίζει εκ των προτέρων το ποσό της δαπάνης, 

μπορείτε όμως να επικοινωνήσετε με τις ίδιες τις εφημερίδες, στα παρακάτω στοιχεία 
επικοινωνίας : 

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ», τηλ. 26610 42984- 6977 703438 – 6972 

242635, email: kerkyrasimera@gmail.com, info@kerkyrasimera.gr  

2. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ ΝΕΑ», email: corfutvnews@gmail.com  

3. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», τηλ. 2661023494, email: news@enimerosi.com 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Στη σελίδα 24 της διακήρυξης αναφέρεται ότι : «Ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία : - Το 
υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤ/ΤΟΣ ΙΙ που θα πρέπει να υποβληθεί υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο ανά φύλλο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Οικονομικού φορέα». 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν απαιτείται ψηφιακή υπογραφή σε κάθε φύλλο του 
ΠΑΡΑΡΤ/ΤΟΣ ΙΙ ή αν η παραπάνω απαίτηση έχει γραφτεί εκ παραδρομής.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Προφανώς και αναφέρεται εκ παραδρομής η απαίτηση για την ηλεκτρονική 
υπογραφή της προσφοράς ανά φύλλο. Η προσφορά απαιτείται να φέρει ηλεκτρονική 
υπογραφή.  
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Στη σελίδα 24 της διακήρυξης αναφέρεται ότι : «Καθώς η οικονομική 
προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και 
συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής 
προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ, που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη». 
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν είναι υποχρεωτική η αναφορά του ποσοστού 
έκπτωσης στην οικονομική μας προσφορά, καθώς στο σχετικό υπόδειγμα δεν υπάρχει 
αναφορά έκπτωσης, ούτε στις ειδικές γραμμές του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο υποψήφιος συμπληρώνει τις τιμές προσφοράς του, στην οικονομική 
προσφορά του συστήματος. Δεν αναγράφει ποσοστό έκπτωσης καθώς δεν υπάρχει σχετική 
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δυνατότητα. Ο προσφέρων θα επισυνάψει στο ηλεκτρονικό σύστημα στον (υπο)φάκελλο 

«οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη και μαζί τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης) σε μορφή pdf.  

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Στις σελίδες 42 & 44 αντίστοιχα της διακήρυξης αναφέρονται: «17).- 
Κοινόχρηστες τουαλέτες (για κάθε φορά ορισμού καθαριότητας). Θα σφουγγαρίζονται 
συχνά και ενδιάμεσα όποτε προκύψει έκτακτο πρόβλημα. Τα καλαθάκια θα είναι πάντα 
καθαρά και θα υπάρχει πάντα χαρτί υγείας και υγρό σαπούνι», και «5).- Διευκρινίζεται ότι 
στους νιπτήρες όλων των Υπηρεσιών, θα τοποθετούνται: Αντισηπτικό σαπούνι ή 
υγροσάπουνο  εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους». Παρακαλούμε όπως μας 

διευκρινίσετε αν το αντισηπτικό σαπούνι και το χαρτί υγείας θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή 
εάν θα τα παρέχει η Υπηρεσία σας.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Παντός είδους αναλώσιμα βαρύνουν τον ανάδοχο. Άρα και το αντισηπτικό 
σαπούνι και το χαρτί υγείας.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Στη σελίδα 24 της διακήρυξης αναφέρεται : «5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν 

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 8% για υπηρεσίες επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 
ν.4172/2013 - ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α΄).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%». 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% θα 
πρέπει να κοστολογηθεί και να υπολογιστεί ως υπέρ τρίτων κράτηση στην τελική 
προσφερόμενη τιμή μας ή όχι, εφόσον πρόκειται για φόρο εισοδήματος ποσοστού 8%, και 
όχι κράτηση υπέρ τρίτων. (φορολογική υποχρέωση εκάστου φορολογουμένου, όπου 
επιστρέφεται στο τέλος του χρόνου). Σε περίπτωση που πρέπει να συμπεριληφθεί στις 
κρατήσεις σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποιο θα πρέπει να είναι το ποσό βάσει του 
οποίου θα υπολογιστεί.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Προφανώς εκ παραδρομής μπήκε το σημείο (δ) πριν την αναγραφή της 
υποχρέωσης για παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%. Όπως ήδη έχει αναφερθεί και στην 
διακήρυξη ο φόρος εισοδήματος 8% αποτελεί παρακράτηση και όχι κράτηση.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 6: Στη σελίδα 46 της διακήρυξης αναφέρεται ότι : «Ο μειοδότης υποχρεούται να 
διαθέτει επόπτη ο οποίος θα έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και σε ώρα ανάγκης και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει 

με το προσωπικό του, είναι υποχρεωμένος να επιληφθεί του θέματος και να το λύσει άμεσα.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει  βιβλίο παρουσίας προσωπικού, θεωρημένο από την 
Υπηρεσία όπου το προσωπικό θα υπογράφει κατά την άφιξη και αποχώρησή του». 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν ο επόπτης μπορεί να είναι ένας από τα άτομα / 
καθαριστές που παρουσιάζονται στον πίνακα των σελίδων 48-49 ή θα πρέπει να είναι 
επιπλέον άτομο. Στην περίπτωση που ο επόπτης είναι επιπλέον άτομο παρακαλώ να 

διευκρινίσετε πόσες ώρες θα πρέπει να απασχολείται αυτό το άτομο ημερησίως για τις 
ανάγκες του έργου και πόσες ημέρες την εβδομάδα.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Απαιτείται η ύπαρξη ξεχωριστού προσώπου. Καθώς υπάρχουν τμήματα με 
καθημερινό καθαρισμό και 6ωρη παρουσία, αντίστοιχη πρέπει να είναι και η παρουσία του 
επόπτη.  


