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  Μαρούσι,  

                                            Αριθμ. πρωτ.:  
 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικών Υποθέσεων                     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣτοΪλίδου, Σ. Γιαννακά                  
ΤΗΛ.: 210 – 2896777, 210 - 2896754       

FAX:  210 – 2821095                   
e – mail: sgiannaka@aspete.gr 
                                     
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Θέμα: Ανακοίνωση σε σχέση με την διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 7264_2022/16-

5-2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό  
160800 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας   των 

εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος, ενδεικτικού 

συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν εβδομήντα μία 

χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (171.120,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 

Σε απάντηση των ερωτημάτων σχετικά με την ανωτέρω αναφερθείσα διακήρυξη 

διευκρινίζουμε τα εξής:  
 

Ερώτημα 1): Εάν οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογισθούν με τη νομοθεσία 

που ισχύει κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού ή θα υπολογιστούν έως 

31/12/22 με τη νομοθεσία που ισχύει κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού 

και μετα για το υπόλοιπο διάστημα θα υπολογισθούν με βάση τη νομοθεσία που 
ίσχυε πριν την μείωση; 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4826/2021 (Α΄ 160) τροποποιήθηκε η παρ. 3 

του άρθρου 31 του Ν. 4756/2020 (Α΄ 235) ως προς τη διάρκεια ισχύος του, η οποία 

παρατάθηκε ως 31.12.2022. Όσο αφορά στο ερώτημά που μας υποβλήθηκε, η 

υπηρεσία μας θεωρεί ότι στο πλαίσιο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του ως άνω 
διαγωνισμού, το ισχύον ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου 

θα υπολογιστεί ως 31.12.2022. Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, θα υπολογιστεί με 

το πρότερο ποσοστό, καθώς δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε τη βούληση του 

νομοθέτη για νέα παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. 

 
 

Ερώτημα 2):Ποιες είναι οι επίσημες αργίες που δεν θα απασχολούνται τα 

άτομα; 

Οι επίσημες αργίες που από το νόμο έχουν καθορισθεί και κατά τις οποίες δεν θα 

απασχολείται το προσωπικό καθαριότητας είναι αι οι εξής: 

 η 1η Ιανουαρίου  

 η 6η Ιανουαρίου (εορτή των Θεοφανείων),  

 η 25η Μαρτίου 

 η Δευτέρα του Πάσχα (17 Απριλίου 2023) 
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 η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) 

 η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου). 

 η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου),  

 η 1η Μαΐου  

 η 28η Οκτωβρίου  
 

 

Ερώτημα 3):Στον «ΠΙΝΑΚΑΣ Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το 

Άρθρο 68 του N. 3863 (ΦΕΚ 115 Α΄)«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών» όπως ισχύει σήμερα.» , στο πεδίο του πίνακα «Ύψος του 

προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές (€)» 

θα δηλώσουμε τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων δηλαδή χωρίς τις 

εισφορές εργαζομένου αφού αυτές απαιτούνται στο πεδίο του πίνακα «Ύψος 

των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενων) με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά(€)»; 
 

Στον «ΠΙΝΑΚΑ Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του N. 3863 

(ΦΕΚ 115 Α΄)«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» όπως ισχύει 

σήμερα.» , στο πεδίο του πίνακα «Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις 

πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές (€)» θα δηλωθούν οι μικτές αποδοχές των 
εργαζομένων δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των εισφορών εργαζομένου.  

 

Ερώτημα 4): Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε το ακριβές ποσό των 

εξόδων των δημοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο. 

 

Το ποσό που απαιτείται για την δαπάνη Δημοσιεύσεων είναι : 297,60€ με ΦΠΑ  
 

Ερώτημα 5): Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εφόσον δεν έχει γίνει 

ακόμη η δημοσίευση του ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 εάν στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η ανωτέρω απαίτηση καλύπτεται από ισοζύγιο 

Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους 2021 ή εάν καλύπτεται από κατάθεση των 
τριών τελευταίων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων, ,ήτοι, οικονομικά έτη 

2018 , 2019 και 2020. 

 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2021 δεν έχει δημοσιευθεί, οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισοζύγιο μηνός Δεκεμβρίου 2021 από το όποιο/α θα 

αποδεικνύεται, με ειδική επισήμανση, η συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας 
διακήρυξης και ο κύκλος εργασιών του Οικονομικού Φορέα. 

Σύμφωνα με την Διακήρυξη «Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 

οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

έγγραφο και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να κρίνει αν τα 
υποβαλλόμενα στοιχεία αποδεικνύουν την επάρκειά του». 

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr, στον διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΑΙΤΕ., www.aspete.gr 

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

Κατά τα λοιπά η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 
7264_2022/16-5-2022 σχετικής διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 22PROC010558516 και 

ΑΔΑ:660346Ψ8ΧΙ-Τ1Ω ( περίληψη διακήρυξης). 

           

                                                               Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ    

         
 

 

 

          Καθηγ. Γεώργιος Ε. Χατζαράκης 
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