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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1. 
Στην διακήρυξη με αρ. ΔΠΚΕ/2/2018, Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ σελίδα 20, αναφέρεται τα 

παρακάτω:  
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  

ΒΑΡΔΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΕΣ 

1η     06:00 – 14:00  1 Δευτέρα - Παρασκευή  

1η   06:00 – 14:00  2 Σάββατο – Κυριακή - Αργίες 

2η   14:00 – 22:00  2 Δευτέρα - Κυριακή 

3η   22:00 – 06:00  2 Δευτέρα - Κυριακή 

«Ο συνολικός αριθμός ημερομισθίων τα οποία θα κληθεί να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος 
υπολογίζεται περίπου στα 890 ημερομίσθια, σε χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών.  
Τα ημερομίσθια κατ΄ εκτίμηση της υπηρεσίας κατανέμονται ως εξής:  
Πρωινή και απογευματινή βάρδια καθημερινής 345 ημερομίσθια  
Νυχτερινή βάρδια καθημερινής 230 ημερομίσθια  
Πρωινή και απογευματινή βάρδια Σαββάτου 95 ημερομίσθια  
Νυχτερινή βάρδια Σαββάτου 50 ημερομίσθια  
Πρωινή και απογευματινή βάρδια Κυριακής και Αργίας 110 ημερομίσθια  
Νυχτερινή βάρδια Κυριακής και Αργίας 60 ημερομίσθια»  
 
Αν υπολογίσουμε αναλυτικά τις βάρδιες (ημερομίσθια) ανά περίπτωση έχουμε τα εξής 
αποτελέσματα:  
Πρωινή και απογευματινή βάρδια καθημερινής: 3 άτομα Χ 5 ημέρες Χ 4,35 εβδομάδες του μήνα Χ 7 

μήνες = 456,75 βάρδιες (ημερομίσθια) 

Νυχτερινή βάρδια καθημερινής: 2 άτομα Χ 5 ημέρες Χ 4,35 εβδομάδες του μήνα Χ 7 μήνες = 
304,5 βάρδιες (ημερομίσθια)  
Πρωινή και απογευματινή βάρδια Σαββάτου: 4 άτομα Χ 1 ημέρα Χ 4,35 εβδομάδες του μήνα Χ 7 
μήνες = 121,8 βάρδιες (ημερομίσθια)  
Νυχτερινή βάρδια Σαββάτου: 2 άτομα Χ 1 ημέρα Χ 4,35 εβδομάδες του μήνα Χ 7 μήνες = 60,9 
βάρδιες (ημερομίσθια)  
Πρωινή και απογευματινή βάρδια Κυριακής και Αργίας: 4 άτομα Χ 1 ημέρα Χ 4,35 εβδομάδες του 
μήνα Χ 7 μήνες = 121,8 βάρδιες (ημερομίσθια) (μονό η Κυριακή διότι δεν γνωρίζουμε πόσες είναι 
οι αργίες στους 7 μήνες)  
Νυχτερινή βάρδια Κυριακής και Αργίας: 2 άτομα Χ 1 ημέρα Χ 4,35 εβδομάδες του μήνα Χ 7 μήνες 
= 60,9 βάρδιες (ημερομίσθια) (μονό η Κυριακή διότι δεν γνωρίζουμε πόσες είναι οι αργίες στους 
7 μήνες)  
Άρα, οι βάρδιες για τους 7 μήνες είναι περίπου 1.126,65 βάρδιες (ημερομίσθια).  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε  
Πως υπολογίζεται τον συνολικό αριθμό ημερομισθίων, περίπου στα 890 ημερομίσθια, τα οποία θα 

κληθεί να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος, σε χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 1. 

Ο αριθμός ημερομισθίων τα οποία καλείται να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος υπολογίζεται ως 

εξής : 

Από το σύνολο των ημερομισθίων τα οποία απαιτούνται για να  καλυφθεί πλήρως η αδιάλειπτη 

φύλαξη  των εγκαταστάσεων της  Περιφερειακής Αποθήκης Βόλου,  σύμφωνα με  τον πίνακα 

του παραρτήματος 1. (σελίδα 20),  για το χρονικό διάστημα των επτά (7) μηνών, αφαιρείται ο 

αριθμός των ημερομισθίων τα οποία εκτιμάται ότι θα  καλυφθούν από το Προσωπικό του 

ΔΕΔΔΗΕ.   

ΕΡΩΤΗΜΑ 2. 

Στην διακήρυξη με αρ. ΔΠΚΕ/2/2018, Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σελίδα 21, αναφέρεται : «Για την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να διαθέσει προσωπικό κατ’ ελάχιστο έξι (6) άτομα, τα οποία σε συνεργασία με 
μισθωτούς της υπηρεσίας μας, ειδικότητας «Προσωπικό ασφάλειας Εγκαταστάσεων και 
Κτηρίων», θα καλύπτουν την αδιάλειπτη φύλαξη της Περιφερειακής Αποθήκης Βόλου σε βάρδιες 
όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα (Παράρτημα 1. Α).»  
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σελίδας 20 της διακήρυξης, τα άτομα που πρέπει να διαθέσει ο 
Ανάδοχος είναι 7,4 άτομα.  
Δηλαδή ο κάθε εργαζόμενος δεν μπορεί να εργαστεί πάνω από 40 ώρες την εβδομάδες.  
Επόμενος θα έχουμε :  

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΒΑΡΔΙΑ  ΑΤΟΜΑ  ΗΜΕΡΕΣ  ΑΤΟΜΑ ΜΕ 5 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1η 06:00 – 14:00  1  Δευτέρα - 

Παρασκευή  

1 άτομο  

1η 06:00 – 14:00  2  Σάββατο – 

Κυριακή - Αργίες  

2 άτομα Χ 2 ημέρες 

εργασία / 5 ημέρες 

= 0,8 άτομα  

2η 14:00 – 22:00  2  Δευτέρα - Κυριακή  2 άτομα Χ 7 ημέρες 

εργασία / 5 ημέρες 

= 2,8 άτομα  

3η 22:00 – 06:00  2  Δευτέρα - Κυριακή  2 άτομα Χ 7 ημέρες 

εργασία / 5 ημέρες 

= 2,8 άτομα  

Σύνολο ατόμων με πλήρη απασχόληση 5 

ημέρες την εβδομάδα με κυλιόμενο 

πρόγραμμα ώστε να καλυφτούν οι 

απαιτούμενες βάρδιες από την 

διακήρυξη  

7,4 άτομα 
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Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε  
Πως προκύπτουν τα έξι (6) άτομα που θα πρέπει να διαθέσει ο Ανάδοχος; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 2. 

Δοθέντος ότι το Προσωπικό της Περιφερειακής Αποθήκης Βόλου/ΔΠΚΕ/ΔΕΔΔΗΕ με  ειδικότητα  

«Προσωπικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Κτηρίων» αποτελείται από  δύο (2) μισθωτούς, το 

Προσωπικό το οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος ανέρχεται αριθμητικά κατά ελάχιστο σε 6 άτομα 

τα οποία θα καλύπτουν τις βάρδιες οι οποίες δεν καλύπτονται από τους  μισθωτούς  του 

ΔΕΔΔΗΕ.  

ΕΡΩΤΗΜΑ 3. 

Στην διακήρυξη με αρ. ΔΠΚΕ/2/2018, 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 

3.1.2. Επόπτης σελίδα 39, αναφέρεται : «Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει έναν επόπτη με 

μεταφορικό μέσο για τα φυλασσόμενα σημεία, ο οποίος θα ελέγχει αυτά, σύμφωνα με της 

απαιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τα καθοριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο 

παραπάνω επόπτης θα φέρει τον εξοπλισμό του φύλακα παρ. 3.1.1, επί πλέον δε κινητό 

τηλέφωνο.» 

 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε 

Α) Ο επόπτης που υποχρεούται να διαθέτει ο Ανάδοχος είναι ένας εκ των ατόμων που 

απαιτούντα στην σελίδα 20 ή είναι ένα επιπλέον άτομο; Στην περίπτωση επιπλέον ατόμου ποιες 

είναι οι ημέρες εργασίας του και οι ώρες ανά ημέρα και σε ποια βάρδια θα είναι πρωινή – 

απογευματινή - νυχτερινή; 

Β) Όταν λέτε μεταφορικό μέσο εννοείται ένα απλό μεταφορικό αυτοκίνητο ή θα είναι 

περιπολικό; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 3. 

Α) Ο επόπτης πρέπει να είναι ένα επιπλέον άτομο το οποίο δεν θα απασχολείται σε 

συγκεκριμένο ωράριο ή βάρδια. 

 

Β)  H επιλογή του μεταφορικού μέσου είναι στην ευχέρεια  του Αναδόχου.   

ΕΡΩΤΗΜΑ 3. 

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α΄) «Νέο Ασφαλιστικό 

Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», αναφέρεται ότι: «Οι 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους εκτός 

των άλλων, τα εξής ………. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην 

προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 

υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.». 
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Παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε ρητά το ποσοστό των κρατήσεων. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 4.  

Το ποσοστό των κρατήσεων είναι όπως αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 

2ο χλμ, Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας, 351 00,  Λαμία 

 

 

 

 


