
 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων 
 

 

Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν, διευκρινίζονται τα εξής: 

Ερώτημα 1ο: «Η τιμή προσφοράς του οικονομικού φορέα για όλο το προσωπικό αφορά και 

απασχόληση κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες? Τι περιλαμβάνει ο όρος «σε 

καθημερινή βάση» στο Παράρτημα Ι -Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις παρ. Β. 

Προσωπικό, περίπτωση 1?» 

Απάντηση: Η τιμή προσφοράς, σε ότι αφορά το εργατικό κόστος, θα αφορά τις ημέρες και ώρες 

κατά τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται, με βάση τις παρ. (1)-(3), Κεφ. Β, 

Παράρτημα Ι της Διακήρυξης να παρέχει το προσωπικό. Επιπλέον, όπως 

προκύπτει από την παρ. (2), Κεφ. Β, Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, με τον όρο «σε 

καθημερινή βάση» νοούνται οι ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή πλην αργιών. 

Ερώτημα 2ο: «Η απασχόληση στο παραλιακό μέτωπο από το λιμενίσκο Τελωνείου έως το 

λιμενίσκο ΟΕΑ- ΝΑΒ και στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου αφορά δύο (2) 

επιπλέον άτομα πέραν των αιτούμενων, συνολικώς έξι (6)?» 

Απάντηση: Σύμφωνα με την παρ. (1), Κεφ. Β, Παράρτημα Ι της Διακήρυξης ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να παρέχει σε καθημερινή βάση υπηρεσίες τουλάχιστον τεσσάρων 

(4) εργατών καθαριότητας (ο ένας εκ των οποίων θα διαθέτει άδεια χειρισμού του 

μηχανικού σαρώθρου) και δύο (2) καθαριστριών, ήτοι συνολικά έξι (6) ατόμων. 

 Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. (3), Κεφ. Β, Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, ο 

ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού τoυ παραλιακού μετώπου, από το 

 

 
Ο ΡΓ ΑΝ Ι ΣΜΟ Σ ΛΙΜΕ ΝΟ Σ ΒΟΛΟ Υ  Α .Ε .  

Α Ρ .  Γ .Ε . ΜΗ. :  5 065 2 04 40 00  

ΕΔΡΑ: ΒΟΛΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : Κεντρικός Προβλήτας 

Ταχ. Κώδικας : 382 21  ΒΟΛΟΣ 

Πληροφορίες : Παπαναστασίου Νικόλαος 

Τηλέφωνο : 24213 - 16172 

Τηλεομοιοτυπία : 24210 - 31115 

Ηλεκτρον. Δ/νση : admin@port-volos.gr 

Ιστότοπος : www.port-volos.gr 

 

 

Βαθμός Ασφαλείας :  

Βαθμός Προτεραιότητας :  

Βόλος       2  Σεπτεμβρίου  2020 

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4250 

Προς 

 

Υποψήφιους Συμμετέχοντες  

Διαγωνισμού  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 96157.1  

«Καθαρισμός Χερσαίων Χώρων  

& Εγκαταστάσεων Λιμένα Βόλου»  

 

 



 

 

- 2 - 

λιμενίσκο τελωνείου έως και το λιμενίσκο στον ΟΕΑ-ΝΑΒ, συμπεριλαμβανομένου 

του πάρκου του Αγίου Κωνσταντίνου και του κυματοθραύστη τα Σάββατα, τις 

Κυριακές και τις αργίες. Η απαίτηση για τις ημέρες αυτές αφορά τουλάχιστον στην 

απομάκρυνση απορριμμάτων από τους κάδους και εκτιμάται σε απαίτηση εργασίας 

δύο (2) ατόμων επί τέσσερεις ώρες κάθε ημέρα. 

Στο πλαίσιο αυτό η κάλυψη της προαναφερθείσας συμβατικής υποχρέωσης, όσον 

αφορά στο απασχολούμενο προσωπικό για τον καθαρισμό του παραλιακού 

μετώπου (εάν θα είναι δύο επιπλέον άτομα ή ένα επιπλέον άτομο μερικής 

απασχόλησης ή θα εργάζονται υπερωριακά τα άτομα που θα απασχολούνται τις 

καθημερινές), αποτελεί επιλογή του αναδόχου, υπό την αυτονόητη υποχρέωση 

σεβασμού των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας για την χρονική απασχόληση 

του προσωπικού και της συναφείς υποχρεώσεις του αναδόχου ως εργοδότη.  

Ερώτημα 3ο: «Η αναφορά στο Παράρτημα Ι -Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις παρ. Β. 

Προσωπικό, περίπτωση 6, της απασχόλησης «κατά τις εργάσιμες μέρες» αφορά τις 

ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή μόνο, ή και Σάββατο και Κυριακή? Η παρούσα 

διευκρίνιση θεωρείται αναγκαία καθώς στη παρ.2 ρητά ορίζεται «όλες τις εργάσιμες 

μέρες πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών» 

Απάντηση: Με τον όρο «σε καθημερινή βάση» νοούνται οι ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή πλην 

αργιών. Η παρ. (2), Κεφ. Β, Παράρτημα Ι της Διακήρυξης αναφέρεται σε 

διαθεσιμότητα του προσωπικού του αναδόχου. Σε περίπτωση που προκύψουν 

ανάγκες επιπλέον των οριζόμενων στις παρ. (1)-(3), Κεφ. Β, Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης η επιπλέον αμοιβή θα υπολογίζεται με βάση την παρ. (9), Κεφ. Β, 

Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 

 

Για την ΟΛΒ ΑΕ 
ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 

Αναγνώστου Σωκράτης 
 
Εσωτερική διανομή: 

α)ΔΤΥ 
β)Χρονολογικό αρχείο 
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