
∆ιευκρινίσεις επί της διακήρυξης του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την 
εργασία «Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2017» 

 
 

1. Το κόστος δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης ανέρχεται σε 148,80 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ €, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 301/2-11-2017 

τιµολόγιο της εφηµερίδας ΑΜΑΡΥΣΙΑ και βαρύνει τον Ανάδοχο της εργασίας. 

2. Σε ένα τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε την Οικονοµική Υπηρεσία 

του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, γίνονται οι κάτωθι κρατήσεις: 

• Φόρος 8%. 

• Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,06% µε χαρτόσηµο 3% και 

ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%. 

• Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών οµοίως 0,06% και 

χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 

προσφορών, θα υποβάλλει γραπτό αίτηµα προς την ∆/νση Προγραµµατισµού 

και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για την χορήγηση 

πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής 

προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψηφίων αναδόχων. 

Για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών 

Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης», θα ζητηθεί ένορκη 

βεβαίωση των νόµιµων εκπροσώπων των οικονοµικών φορέων περί µη 

επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της 

εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας που να 

καλύπτει τα αναγραφόµενα στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του 

Ν. 3863/2010, όπως ισχύει. 

4. Στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης αναγράφεται ότι για την εργασία ισχύει ότι θα 

απασχοληθούν εργαζόµενοι άγαµοι άνω των 25 ετών µε κλιµάκιο 0-3 και θα 

εφαρµοστεί πενθήµερη εργασία- οκτάωρη εργασία. Αυτό αναφέρεται: 

Α) µε σκοπό τον υπολογισµό της οικονοµικής προσφοράς, λαµβάνοντας ως 

βάση τον βασικό µηνιαίο µισθό 586,08 €, ανεξαρτήτως αν ορισµένοι 

εργαζόµενοι θα απασχοληθούν µε µερική απασχόληση και 

Β) για την κάλυψη του προγράµµατος εργασίας µε εργαζόµενους µε σύστηµα 

πενθήµερης 8ωρης απασχόλησης, άνω των 25 ετών µε κλιµάκιο 0-3 και για 

τις (υπολειπόµενες) ώρες του προγράµµατος εργασίας θα απασχοληθούν 

εργαζόµενοι ανάλογων µισθολογικών δεδοµένων δυνητικά µερικής 

απασχόλησης. 

5. Έχει γραφτεί εκ παραδροµής ότι µέσα στις 6 υποχρεωτικές αργίες εµπεριέχεται 

η 6η  Ιανουαρίου, αντί της 25ης Μαρτίου. 

6. Με τον όρο «κόστος αντικαταστατών για ρεπό» εννοούµε το κόστος 

αντικαταστατών σε περίπτωση που οι εργαζόµενοι δικαιούνται να λάβουν ρεπό, 



σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία, το ωράριο εργασίας τους και το 

πρόγραµµα εβδοµαδιαίας απασχόλησής τους. 

7. Στο Υπόδειγµα Ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς απαιτείται να 

αναγράφεται το ποσοστό του Κόστους Αναλώσιµων, του Εργολαβικού κέρδους 

και του ∆ιοικητικού Κόστους, τα οποία θα υπολογίζονται επί του εργατικού 

κόστους δηλ. του «15. Σύνολο κόστους αποδοχών», όπως αυτό εµφανίζεται 

στην γραµµή 15 του Πίνακα Ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς. 

8. ∆εν απαιτείται το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) να φέρει 

βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, σύµφωνα µε τις διευκρινήσεις επί 

ερωτηµάτων σχετικά µε το Ν. 4412/16, που παρέχονται στην ιστοσελίδα της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Συγκεκριµένα, στην 

απάντηση του ερωτήµατος 37 αναφέρεται: «Το Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 

δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόµο 

υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή 

ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννοµες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς 

δήλωσης που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.» 

 


