
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

1) Ερώτηση: Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 22 του 

Ν.4144/2013, το οποίο πρόσφατα έχει αντικατασταθεί από το Άρθρο 39 του 

Ν.4488/2017. 

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν εφαρμόζετε την σχετική αλλαγή του νόμου 

 στην ως άνω διακήρυξη. 

 

Απάντηση: Οιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική διάταξη γίνεται στην  ισχύουσα 

κατά την έκδοση της προκήρυξης μορφή της. 

2) Ερώτηση: Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σχετικά με τα ζητούμενα στην 

διακήρυξη για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ο προϋπολογισμός που υπολογίσατε 

δεν επαρκεί να καλύψει ούτε τα εργατικά έξοδα μιας επιχείρησης φύλαξης. 

Συγκεκριμένα, για την 24ώρη φύλαξη με έναν φύλακα ανά 8ώρη βάρδια 7 ημέρες 

την εβδομάδα, ηλικίας άνω των 25 ετών και με μία τριετία προϋπηρεσίας με 

αναγωγή σε εργατοώρες χρειαζόμαστε κατ' ελάχιστον 4,2 άτομα για την εκτέλεση 

του έργου. 

Ο μηνιαίος μισθός βάσει της εργατικής νομοθεσίας είναι 644,69€. Σε αυτόν 

προστίθενται οι προσαυξήσεις για την νυχτερινή εργασία και την ημερήσια εργασία 

τις Κυριακές και Αργίες ,το Δώρο Χριστουγέννων, άδεια, επίδομα αδείας, 

αντικατάσταση των εργαζομένων σε κανονική άδεια και η άδεια του αντικαταστάτη 

όπως και οι εργοδοτικές εισφορές. 

Όταν υπολογιστούν όλα αυτά καταλήγουμε στο ελάχιστο εργατικό κόστος του 

συγκεκριμένου έργου 10.129,93€, στο οποίο πρέπει υποχρεωτικά να προστεθούν 

και οι νόμιμες υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, εργολαβικό κέρδος, κόστος 

αναλωσίμων και διοικητικό κόστος. 

Είναι ξεκάθαρο ότι το ποσόν του προϋπολογισμού σας δεν επαρκεί να καλύψει το 

κόστος του συγκεκριμένου έργου. 

Παρακαλώ για τις ενέργειες σας.  

Απάντηση:  Διευκρινίζεται ότι: 

(α) Η ορθή διατύπωση της παραγράφου 2.4.4.1 περ. στ) είναι η εξής:  

«Τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές και τις ασφαλιστικές εισφορές      που θα 

αφορούν εργαζομένους άνω των 25 ετών με τριετή προϋπηρεσία». 

(β) Τα ποσά που θα αναφερθούν στις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων και 

αφορούν την απαίτηση της περ. στ) της παραγράφου 2.4.4.1, ΔΕΝ 

περιλαμβάνονται  στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Β΄.  

Ως εκ τούτου, το σχετικό ποσό που προβλέπεται στη περ. στ) της παραγράφου 

2.4.4.1, ΔΕΝ θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.  

(γ) Δεν τίθεται κατώτατο όριο ηλικίας (25ο ) για τους εργαζομένους που θα 

παρέχουν τις υπηρεσίες φύλαξης. 

 


