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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Παροχή γενικών 

υπηρεσιών Φύλαξης του Δήμου Λαρισαίων»,  με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ   
80615. 

 
Στη Λάρισα σήμερα 26-11-2019 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.µ., η 

Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
52346/22-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που 
ορίστηκε με τη µε αριθµ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από 
τα µέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης 
Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5)Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Νταής 
Παναγιώτης, 8) Παπαπαρίσης Απόστολος και 9) Δρυστέλλας Αθανάσιος. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης 
(πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης 
λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Απάντηση σε αίτημα παροχής 
διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Παροχή γενικών υπηρεσιών Φύλαξης του Δήμου 
Λαρισαίων»,  με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ   80615 και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016. 
2. Τη με αριθμ. πρωτ.52792/25-11-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής: 
Λαμβάνοντας υπόψη,  
 
1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", 
 
2. την υπ’ αριθμ. 511/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση διενέργειας, 
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής 
για την “Παροχή Γενικών Υπηρεσιών Φύλαξης  Δήμου Λαρισαίων”, 
 
3. την αριθμ. πρωτ. 46795/25-10-2019 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC005806572) για την “Παροχή 
Γενικών Υπηρεσιών Φύλαξης  Δήμου Λαρισαίων”. 
 
Στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, για την “Παροχή Γενικών Υπηρεσιών 
Φύλαξης  Δήμου Λαρισαίων”  με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80615, υπεβλήθηκε αίτημα 
διευκρινίσεων από τον οικονομικό φορέα “STARGUARD SECURITY SERVICES”, το οποίο 
υπέβαλε στις 22.11.2019 και ώρα 16:38:39  μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 
ΕΣΗΔΗΣ. Το αίτημα έλαβε αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 52609/25-11-2019. 
Το αίτημα έφερε προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  Βάσει του άρθρου 2.1.3 της αριθμ. πρωτ. 46795/25-
10-2019 σχετικής Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005806572), το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με 
τον τρόπο και τον τύπο που ορίζεται στην διακήρυξη και συνεπώς εξετάζεται.  
 

Σελίδα 1 από 4 
 
 



Σελίδα 2 από 4 
 
 

Αναφορικά με το ανωτέρω αίτημα, διευκρινίζουμε τα εξής: 
 
Ερώτημα 1:  
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σελ. 24 παράγραφο 2.4.4.: «Η τιμή που προσφέρεται ανά τμήμα , 
που θα περιλαμβάνει το κόστος παροχής υπηρεσιών φύλαξης των επιμέρους δομών, κτιριακών 
εγκαταστάσεων, χώρων κτλ. του Δήμου Λαρισαίων και σύμφωνα με την παρ. 5 περ. α’ του άρθρου 95 
του Ν. 4412/2016, θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, την παρακράτηση φόρου 8% , ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση … » Ακολούθως, στις σελ. 72, 73, 74, 75, 76 παρατίθενται έντυπα ανάλυσης 
προσφερόμενης τιμής για κάθε τμήμα του εν λόγω διαγωνισμού, στα οποία περιλαμβάνεται ξεχωριστό 
πεδίο υπολογισμού της ως άνω παρακράτησης (8%) και τα οποία όπως ρητώς προβλέπεται ότι δεν 
πρέπει να τροποποιηθούν από τους οικονομικούς φορείς.  Ωστόσο, δεδομένου ότι η παρακράτηση του 
φόρου εισοδήματος 8% δεν είναι κόστος το οποίο θα πρέπει να επιβαρύνει την οικονομική προσφορά 
του εκάστοτε συμμετέχοντος, αλλά αποτελεί παρακράτηση φόρου που γίνεται κατά την πληρωμή του 
τιμολογίου και συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος της εταιρείας και προσέτι, δεδομένου ότι με την 
υπ’ αρ. 217/16-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας, στο πλαίσιο της 
προγενεστέρας της παρούσης, με αρ. πρωτ. 18902/18-04-2019, Διακήρυξης είχατε κρίνει ότι «Στην 
οικονομική προσφορά, η παρακράτηση συμπληρώνεται πληροφοριακά, καθώς δεν αποτελεί κράτηση, 
αλλά συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος των οικονομικών φορέων» , παρακαλούμε όπως μας 
διευκρινίσετε εκ νέου αν το σχετικό πεδίο του πίνακα ανάλυσης οικονομικής προσφοράς 
συμπληρώνεται αποκλειστικά πληροφοριακά και δεν θα πρέπει να υπολογισθεί αυτό στο ΣΥΝΟΛΟ 
της οικονομικής προσφοράς πρό ΦΠΑ και στο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Αντίθετη ερμηνεία θα έχει ως αποτέλεσμα την μη εύλογη αύξηση της προσφερόμενης τιμής του 
εκάστοτε οικονομικού φορέα κατά 8% και θα έρθει σε προφανή αντίθεση με την προηγούμενη ως άνω 
απόφαση σας. 
 
Απάντηση: 
Στην  παράγραφο 2.4.4. της διακήρυξης, αναφέρεται:  
«Η τιμή που προσφέρεται είναι ανά τμήμα, που θα περιλαμβάνει το κόστος παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης των επιμέρους δομών, κτιριακών εγκαταστάσεων, χώρων κτλ του Δήμου Λαρισαίων και 
σύμφωνα με την παρ. 5 περ α’ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, την παρακράτηση φόρου 8%, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος 
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%». 
 
Επίσης στους πίνακες ανάλυσης των οικονομικών προσφορών (παράρτημα ΙΙΙ ) της διακήρυξης, 
αναφέρεται:  
«Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους) από τους 
διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία και 
προσκομίζονται στην οικονομική προσφορά με ποινή απαραδέκτου της προσφοράς».  
Σε συνέχεια των ανωτέρω,  στους πίνακες ανάλυσης των οικονομικών προσφορών, θα συμπεριληφθεί 
η παρακράτηση φόρου  8% και θα υπολογιστεί στο ΣΥΝΟΛΟ της οικονομικής προσφοράς προ ΦΠΑ.   
Ως εκ τούτου δεν συμπληρώνεται αποκλειστικά πληροφοριακά, αλλά υπολογίζεται στο ΣΥΝΟΛΟ της 
οικονομικής προσφοράς προ ΦΠΑ (σχετ. αρ. απόφ. ΑΕΠΠ   699/2019, 184/2019). 
 
Ερώτημα 2:  
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού & 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Απαιτήσεις & Τεχνικές Προδιαγραφές, ΜΕΡΟΣ Α- 
Περιγραφή φυσικού Αντικειμένου της σύμβασης, σελ. 39, στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης στο Τμήμα 4, και δη στο Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας,  ορίζεται ότι: Η 



Σελίδα 3 από 4 
 
 

διάρκεια παροχής των υπηρεσιών φύλαξης του κολυμβητήριου της Νέας Πολιτείας ορίζεται για το 
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με εκτιμώμενη 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης την 01.01.2020 . Η φύλαξη καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
θα γίνεται όλες τις μέρες (καθημερινές, σαββατοκύριακα και αργίες) από ώρα 23:00 μέχρι  την 07.00 
της επομένης». Δεδομένου ότι η διακήρυξη στην περιγραφή φυσικού αντικειμένου των λοιπών 
Τμημάτων Φύλαξης, ήτοι Τμήματα 1,2,3,5 προσδιορίζει ρητώς τον αριθμό των φυλάκων που θα 
απασχοληθούν στο αντίστοιχο σημείο, παρακαλώ όπως διευκρινιστεί ο αριθμός των φυλάκων που 
κρίνεται από εσάς αναγκαίος για το Τμήμα 4: «ΦΥΛΑΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ». 
 
Απάντηση: 
Η φύλαξη στο Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας,  θα γίνεται, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, από 
ένα (1) άτομο,  όλες τις μέρες (καθημερινές, σαββατοκύριακα και αργίες) από ώρα 23:00 μέχρι την 
07.00 της επομένης.  
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε:  
 
Για την έγκριση των συμπληρωματικών πληροφοριών, για τον Διαγωνισμό «Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών Φύλαξης του Δήμου Λαρισαίων»  με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80615 και 
παρακαλούμε για την λήψη σχετική απόφασης. 

3. Τη δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου, Παπαπαρίση Αποστόλου 
και Δρυστέλλα Αθανασίου ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Αποδέχεται το αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών στον οικονομικό φορέα 

“STARGUARD SECURITY SERVICES”, για τον Διαγωνισμό «Παροχή γενικών 
υπηρεσιών Φύλαξης του Δήμου Λαρισαίων», με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80615 

2. Την παροχή των κάτωθι διευκρινήσεων της Υπηρεσίας στον ανωτέρω ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα: 

 
1) Ως προς το 1ο ερώτημα: 

Στην  παράγραφο 2.4.4. της διακήρυξης, αναφέρεται:  
«Η τιμή που προσφέρεται είναι ανά τμήμα, που θα περιλαμβάνει το κόστος παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης των επιμέρους δομών, κτιριακών εγκαταστάσεων, χώρων κτλ του Δήμου Λαρισαίων και 
σύμφωνα με την παρ. 5 περ α’ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, την παρακράτηση φόρου 8%, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος 
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%». 
Επίσης στους πίνακες ανάλυσης των οικονομικών προσφορών (παράρτημα ΙΙΙ ) της διακήρυξης, 
αναφέρεται:  
«Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους) από τους 
διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία και 
προσκομίζονται στην οικονομική προσφορά με ποινή απαραδέκτου της προσφοράς».  
Σε συνέχεια των ανωτέρω,  στους πίνακες ανάλυσης των οικονομικών προσφορών, θα συμπεριληφθεί 
η παρακράτηση φόρου  8% και θα υπολογιστεί στο ΣΥΝΟΛΟ της οικονομικής προσφοράς προ ΦΠΑ.   
Ως εκ τούτου δεν συμπληρώνεται αποκλειστικά πληροφοριακά, αλλά υπολογίζεται στο ΣΥΝΟΛΟ της 
οικονομικής προσφοράς προ ΦΠΑ (σχετ. αρ. απόφ. ΑΕΠΠ   699/2019, 184/2019). 

 
2) Ως προς το 2ο ερώτημα: 



Σελίδα 4 από 4 
 
 

Η φύλαξη στο Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας,  θα γίνεται, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, από 
ένα (1) άτομο,  όλες τις μέρες (καθημερινές, σαββατοκύριακα και αργίες) από ώρα 23:00 μέχρι την 
07.00 της επομένης.  

 
 
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
        ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
        ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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