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To ̟αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

 
Στη σελίδα 81-82 της ∆/ξης (Παράρτηµα Ι «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης – Τεχνικές Προδιαγραφές», Ενότητα 
10) ̟αρατίθεται ο εξής Πίνακας ̟ρογράµµατος εργασίας: ….  Λόγω του ότι ο 
ανωτέρω ̟ίνακας δεν έχει α̟οτυ̟ωθεί ολόκληρος στη διακήρυξη, ̟ αρακαλούµε 
ό̟ως αναρτηθεί εκ νέου, ̟ροκειµένου να λάβουµε ̟λήρη γνώση του 
̟ρογράµµατος εργασίας για τον υ̟ολογισµό στην οικονοµική µας ̟ροσφορά 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

 

Ε̟ισυνά̟τεται ο ̟λήρης ̟ίνακας 02 ̟ρογράµµατος εργασίας σελίδες 81-82 της 
διακήρυξης.  
 
 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 2 
 

Στο Παράρτηµα III – Υ̟όδειγµα Οικονοµικής ̟ροσφοράς της ∆ιακήρυξης (σελ. 
116) αναφέρονται τα ακόλουθα:  
«Στην ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος οι οικονοµικοί φορείς 
συµ̟ληρώνουν την οικονοµική ̟ροσφορά για το συνολικό συµβατικό τίµηµα.  
Οι οικονοµικοί φορείς θα συµ̟ληρώσουν ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού στον 
(υ̟ο)φάκελο “οικονοµική ̟ροσφορά” την οικονοµική ̟ροσφορά του 
συστήµατος ηλεκτρονικά υ̟ογεγραµµένη και το σχετικό αρχείο (Τιµολόγιο 
̟ροσφοράς) του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 
Ε̟ι̟λέον, στη σελίδα 81 της ∆ιακήρυξης ( Παράρτηµα I – Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης – Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Ενότητα 10) δίνεται η κατανοµή ωρών και ̟ροσω̟ικού: 
Α̟ό τη σύγκριση των ανωτέρω Πινάκων, ̟ροκύ̟τει ότι οι ώρες ̟ου 
αναγράφονται στον ̟ίνακα κατανοµής ̟ροσω̟ικού της σελίδας 81 της 
∆ιακήρυξης δεν συµ̟ί̟τουν µε τις ώρες ̟ου δίνονται στον ̟ίνακα οικονοµικής 
̟ροσφοράς της σελίδας 116 της ∆ιακήρυξης.  
Παρακαλούµε, συνε̟ώς, ό̟ως µας διευκρινίσετε µε βάση ̟οιες ώρες θα ̟ρέ̟ει 
να υ̟ολογίσουµε την οικονοµική µας ̟ροσφορά. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

Η οικονοµική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να συνταχθεί µε βάση το υ̟όδειγµα του 
Παραρτήµατος III της διακήρυξης.  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3 
 
Στον όρο «5.1 Τρό̟ος ̟ ληρωµής» της ∆ιακήρυξης (σελ. 59) αναφέρονται, µεταξύ 
άλλων, τα εξής:  
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«5.1.1. ... Το µηνιαίο τίµηµα α̟οδίδεται α̟ολογιστικά κατό̟ιν ̟ιστο̟οίησης 
των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών, α̟ό την καθ’ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση της 
ΣΤΑΣΥ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ̟αρόν τεύχος. Στη συνέχεια η 
αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής θα συντάσσει και θα υ̟ογράφει ̟ρωτόκολλο 
οριστικής ̟αραλαβής των υ̟ηρεσιών για το ο̟οίο τιµολογεί ο ανάδοχος. ...».  
Ε̟ι̟λέον, στον όρο«6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης» της ∆ιακήρυξης (σελ. 
63), αναφέρεται ότι: «6.1.3. Για την ̟ροσήκουσα και έγκαιρη ̟αραλαβή των 
υ̟ηρεσιών τηρείται α̟ό τον ανάδοχο ηµερολόγιο στο ο̟οίο καταγράφονται η 
τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή α̟ασχόληση 
του ̟ροσω̟ικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία 
̟ου σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυ̟ογράφεται 
α̟ό τον ε̟ό̟τη της σύµβασης ̟ου µ̟ορεί να σηµειώσει ε̟ί αυτού ̟αρατηρήσεις 
για την τήρηση των όρων της σύµβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης 
της υ̟ηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό ̟ ροσκοµίζεται α̟ό τον ανάδοχο στη 
έδρα της υ̟ηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του α̟οτελούν 
στοιχείο για την ̟αραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης α̟ό την ε̟ιτρο̟ή 
̟αραλαβής.  
Με δεδοµένο ότι α̟ό το Παράρτηµα ΙΙΙ - Υ̟όδειγµα Οικονοµικής ̟ροσφοράς 
(σελ. 116) ̟ροκύ̟τει ότι ̟ρέ̟ει οι υ̟οψήφιοι να καταθέσουν οικονοµική 
̟ροσφορά µε βάση µηνιαίο τίµηµα και τίµηµα για 5 µήνες, ̟αρακαλούµε ό̟ως 
µας διευκρινίσετε ̟ως θα ̟ραγµατο̟οιείται η ̟ιστο̟οίηση των εργασιών µε 
βάση την ο̟οία θα ̟ληρώνεται ο ανάδοχος α̟ολογιστικά κατά τον όρο 5.1.1. 
της ∆ιακήρυξης . 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 

Η ̟ιστο̟οίηση των εργασιών µε βάση την ο̟οία θα ̟ληρώνεται ο ανάδοχος 
α̟ολογιστικά θα ̟ραγµατο̟οιείται σε µηνιαία βάση και µε βάση τα 
αναφερόµενα στις ενότητας 5.1 και 6.1 της διακήρυξης.  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 4 
 
Στον όρο 2.4.4 «Περιεχόµενα Φακέλου ‘Οικονοµική Προσφορά’ / Τρό̟ος 
σύνταξης και υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών» αναφέρεται, µεταξύ άλλων, 
ότι:  
«...Στην οικονοµική ̟ροσφορά τους ̟ρέ̟ει να υ̟ολογίζουν εύλογο ̟οσοστό 
διοικητικού κόστους ̟αροχής των υ̟ηρεσιών τους (τουλάχιστον 1%), των 
αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους (έως 2%) και των νόµιµων υ̟έρ 
∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. ...»  
Παρακαλούµε, ό̟ως µας διευκρινίσετε αν το ̟οσοστό του διοικητικού κόστους 
(τουλάχιστον 1%) και του εργολαβικού κέρδους (έως 2%) θα ̟ρέ̟ει να 
υ̟ολογιστεί ως ̟οσοστό ε̟ί της τελικής ̟ροσφερόµενης τιµής.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 

Η οικονοµική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να συνταχθεί µε βάση το υ̟όδειγµα του 
Παραρτήµατος III της διακήρυξης. Ειδικότερα τα ̟οσοστά διοικητικού κόστους 
και εργολαβικού κέρδους θα υ̟ολογιστούν µε βάση το σχετικό υ̟όδειγµα και 
ως ̟οσοστό του Συνόλου Σ1.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 5 
 
Παρακαλούµε ό̟ως µας διευκρινίσετε αν θα υ̟ολογίσουµε στην οικονοµική µας 
̟ροσφορά το κόστος για τον Ειδικό Λογαριασµό Παιδικών Κατασκηνώσεων.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 

Η οικονοµική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να συνταχθεί µε βάση το υ̟όδειγµα του 
Παραρτήµατος III της διακήρυξης, ̟εριλαµβανοµένων των α̟αιτούµενων α̟ό 
τη σχετική κείµενη νοµοθεσία εργοδοτικών εισφορών.  
 
 
 
 

 

Αθανάσιος Ν. Κοτταράς 

 

 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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