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Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικών με την Διακήρυξη 07/2021, Αρ.ΕΣΗΔΗΣ 132739
Σχετικό:Το με ημερομηνία 18/06/2021 (αρ.πρωτ. ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ: 1651/18-06-2021) αίτημα
διευκρινήσεων του οικονομικού φορέα ΑΝΑΚΡΟΜ FACILITY MANAGEMENT I.K.E.

Σε συνέχεια του ανωτέρω αιτήματος παροχής διευκρινήσεων σχετικών με την υπ’αρ.
07/2021/Αρ.ΕΣΗΔΗΣ 132739 Διακήρυξη με τίτλο ‘Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων’, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Διευκρίνιση 1:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII-Τιμολόγιο Μελέτης Υπηρεσιών της Διακήρυξης (σελ.63) αναφέρεται
ρητά και με σαφήνεια το κόστος του προσωπικού, που περιλαμβάνει την μισθοδοσία, τις
ιατρικές εξετάσεις/εμβολιασμούς, την ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων και το
διοικητικό κόστος της σύμβασης.
Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας που υποχρεούται να απασχολεί ο ανάδοχος (σελ.47 σημείωση 19). Ομοίως δεν
περιλαμβάνονται δαπάνες που απαιτούνται για την συλλογή, μεταφορά και διαχείριση
αποβλήτων όπως -ενδεικτικά και μη εξαντλητικά- αυτές που αφορούν στην συντήρηση
εξοπλισμού, στις επισκευές των οχημάτων, στις ασφάλειες των οχημάτων και των
εγκαταστάσεων, στο κόστος ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας, στο κόστος της υδροδότησης, στα
καύσιμα των οχημάτων και των μηχανημάτων και στα διάφορα αναλώσιμα.
Τα μέσα, τα υλικά και ο εξοπλισμός για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, θα
παραχωρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία βαρύνεται με το κόστος προμήθειας,
λειτουργίας, συντήρησης, κ.α. Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη για την συντήρηση ή αντικατάσταση
του εξοπλισμού που του παραχωρείται, μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης λόγω
κακής χρήσης του εξοπλισμού από τον ίδιο τον ανάδοχο ή το προσωπικό που απασχολείται
σε αυτόν. Ο πάροχος των υπηρεσιών θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτός και μόνο αυτός θα
ευθύνεται για κάθε ζημία, βλάβη ή πλημμέλεια, την οποία θα προκαλέσει τυχόν, το

προσωπικό του στον κινητό και ακίνητο εξοπλισμό της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ. Τέλος, ο πάροχος των
υπηρεσιών και μόνο αυτός θα ευθύνεται για κάθε ζημία ή βλάβη που τυχόν θα προκληθεί
στους εργαζομένους της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ., στους επισκέπτες, σε τρίτους κλπ, από τυχόν
ατυχήματα, από τυχόν αμέλεια ή παράλειψη του κατά την εκτέλεση τω εργασιών (σελ. 47,
σημειώσεις 11, 12, 23)
Το κόστος των αναλώσιμων (ρουχισμού εργασίας και μέσων ατομικής προστασίας) βαρύνει
οικονομικά την ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ (σελ. 46, σημείωση 1 και σελ. 47, σημείωση 20).
Διευκρίνιση 2:
Υποερώτημα α:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-Προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσιών της Διακήρυξης (σελ.62), το ποσό
που έχει υπολογιστεί για τυχόν αποζημιώσεις απόλυσης είναι 303.719,96 € για το διάστημα
της διάρκειας της σύμβασης (24 μήνες) πλέον τυχόν προαίρεσης (12 μήνες) . Το ποσό αυτό
ορίζεται ρητά ότι θα πληρωθεί μόνο αν πραγματοποιηθεί απόλυση με βάση την εντολή του
εκάστου Προϊσταμένου και δεν αφορά το κόστος τυχόν απόλυσης προσωπικού του
αναδόχου, μετά την λήξη της σύμβασης.
Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει κατά την έναρξη απασχόλησης του προσωπικού να συνάψει
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών δηλαδή έως το πέρας των εργασιών (και
ενός επιπλέον έτους στην περίπτωση προαίρεσης) με βάση την σύμβαση ανάθεσης εργασιών
και με όρο ότι σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία
ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου κατά τις
διατάξεις του Ν.2112/1920,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του
Ν.3863/2010 όπως ορίζει το άρθρο 40 του Ν.3986/2011. Με τον όρο αυτόν όταν
καταγγέλλεται πρόωρα η σύμβαση ορισμένου χρόνου μετατρέπεται αυτοδίκαια σε αορίστου
και η επιχείρηση θα καταβάλλει αποζημίωση μόνο εάν την οφείλει, δηλαδή εάν ο
εργαζόμενος απασχολείται πάνω από 12 μήνες (σελ. 48, σημείωση 24).
Επιπροσθέτως διευκρινίζουμε ότι το ποσό των 303.719,96 € για τυχόν αποζημιώσεις
απόλυσης, έχει υπολογιστεί με βάση το νέο νόμο για τα εργασιακά, λαμβάνοντας υπόψη την
αύξηση της αποζημίωσης απόλυσης των εργατοτεχνιτών και της εξίσωσής της με εκείνη των
υπαλλήλων (από 01/01/2022).
Υποερώτημα β:
Το παραπάνω ποσό των 303.719,96 € περιλαμβάνει και το διάστημα του ενός επιπλέον έτους
της προαίρεσης.
Υποερώτημα γ:
Το παραπάνω ποσό των 303.719,96 € δεν προσαυξάνεται λόγω παλαιότητας των
εργαζομένων σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία που απασχολεί ήδη προσωπικό
μέσω σύμβασης σε ισχύ.
Διευκρίνιση 3:
Υποερώτημα α:
Το συγκεκριμένο υποερώτημα δεν σχετίζεται με την εν λόγω Διακήρυξη.

Υποερώτημα β:
Διευκρινίζεται ότι η πληρωμή θα γίνεται όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Σχέδιο
Σύμβασης (σελ. 59, 60), με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και της
Αναλυτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης που θα συντάσσει ο ανάδοχος και στην οποία θα
υπολογίζεται αναλυτικά ανά υπάλληλο το μηνιαίο μισθοδοτικό κόστος, με βάση τις μηνιαίες
συγκεντρωτικές καταστάσεις και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού και τα
προβλεπόμενα ανωτέρω υπό α), β) και γ) ποσά καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παροχή
των υπηρεσιών 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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
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 και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση του αναδόχου είναι:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Η εταιρεία ΔΕΔΙΣΑ ΟΤΑ από την λήψη του Τιμολογίου και εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες που
έχουν επωμισθεί τον έλεγχο και την ορθότητα του τιμολογίου σε συνδυασμό με τις
μισθοδοτικές καταστάσεις, προβαίνει εντός 30 ημερών στην εξόφληση αυτού.
Τυχόν υπαιτιότητα του εκάστοτε ανάδοχου, για καθυστερημένη παροχή διευκρινήσεων ή
δικαιολογητικών, που έχουν ζητηθεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που ενεργούν τον μηνιαίο
έλεγχο, θα συνεπάγεται και την καθυστέρηση της πληρωμής του μηνιαίου Τιμολογίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, MSc.
Μηχανικός Α.Ε.Ν Κρήτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELEFTHERIA
STYLIANOUDAKI
Ημερομηνία: 2021.06.22 14:35:05 EEST

