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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις του Διαγωνισμού 3/2020 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την 
ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 89751) 
 
Σχετικά:  
1. Αίτημα Διευκρινίσεων της εταιρείας «ICTS HELLAS»  
2. Αίτημα Διευκρινίσεων της εταιρείας «MELISSINOS SECURITY»  
 

1. Ερώτημα σχετικά με τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς, εάν θα υπολογισθεί 

με πιθανή ημερομηνία έναρξης της σύμβασης την 1-6-2020 για 36 μήνες ή θα υπολογισθεί 

για τρία (3) τυχαία έτη.  

Απάντηση:  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της.  

Όμως, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τον κανόνα ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων 

οικονομικών φορέων αλλά και προς διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Διενέργειας 

θεωρήσαμε ορθό να υπάρχει κοινός τρόπος υπολογισμού των οικονομικών προσφορών για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με πιθανή ημερομηνία έναρξης της σύμβασης την 1/6/2020, 

όπως δηλαδή μνημονεύεται στο άρθρο 1.3 της Διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά πρέπει 

να υπολογιστεί από 1/6/2020 και για 36 μήνες.  

 

2. Ερώτημα σχετικά με το ύψος της δαπάνης δημοσιεύσεων της Προκήρυξης στον Ελληνικό 

Τύπο.  

Απάντηση: 

Το συνολικό κόστος της δαπάνης δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο ανέρχεται στο ποσό των 

€936,20 με ΦΠΑ.  
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Ημερομηνία 8/4/2020 

Αρ πρωτ.: 3382 

 
ΠΡΟΣ: 
 
Κάθε ενδιαφερόμενο του Διαγωνισμού 3/2020 
για ανάθεση σύμβασης φύλαξης κτιρίων 
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Το κόστος θα επιμερισθεί ποσοστιαία στον Ανάδοχο της κάθε ΟΜΑΔΑΣ. 

 

3. Ερώτημα σχετικά με την απαίτηση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας των 

υποψηφίων του άρθρου 2.2.6 & τα Αποδεικτικά Τεχνικής Ικανότητας περίπτωση Β.4 του 

άρθρου 2.2.9.2 που πρέπει να υποβάλλει ο υποψήφιος.  

Απάντηση:  

Η απαίτηση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας περιγράφεται ορθά στο άρθρο 
2.2.6.  

Εκ παραδρομής, στην περ. Β.4 του άρθρου «2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα» αναφέρεται η φράση  
«……χρονικής διάρκειας αντίστοιχης με την παρούσα δίχως να λογίζονται πιθανές 
παρατάσεις……», η οποία είναι λανθασμένη.  

 

4. Ερώτημα σχετικά με τον υπολογισμό της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος 8% 

στην οικονομική προσφορά.  

Απάντηση:  

Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8% η οποία παρακρατείται υποχρεωτικά 

κατά την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

αποτελεί κράτηση υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και υποχρεωτικά περιλαμβάνεται στον 

υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς. (Ν. 4172/2013, Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών 265/2016 & 25/2019, Αποφάσεις ΑΕΠΠ 1063/2018, 135/2019 & 1193/2019)  

 

5. Ερώτημα σχετικά με τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των κτιρίων ανά ΟΜΑΔΑ (Α & Β)  

Απάντηση:  

ΟΜΑΔΑ Α – ΤΡΙΠΟΛΗ 

Η απόσταση των κτιρίων 1, 2 και 3, σύμφωνα με την εφαρμογή “google maps”, με εκκίνηση 

από το κτίριο 1 (ΟΑΕΔ) είναι περίπου 900 μέτρα.  

ΟΜΑΔΑ Β – ΣΠΑΡΤΗ 

Η απόσταση των κτιρίων 1 και 2,  σύμφωνα με την εφαρμογή “google maps”, με εκκίνηση 

από το κτίριο 5 είναι περίπου 8 χιλιόμετρα. 

 

Ο Αντιπρύτανης  
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 
 

Γεώργιος Π. Λέπουρας 
Καθηγητής 
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