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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.476/22 Διακήρυξης «Υπηρεσίες Καθαριότητας» 

 

Ερώτημα:  

Σχετ.: Παροχή διευκρινίσεων επί του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και του μισθολογικού 

κόστους. 

 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το ζήτημα του υπολογισμού των 

ασφαλιστικών εισφορών και του μισθολογικού κόστους για την σύνταξη της οικονομικής μας προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, α) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4756/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 

του Ν. 4826/2021 προβλέπεται μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, με έναρξη ισχύος από την 

1η/1/2021 και μέχρι 31η/12/2022. 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης μέχρι την31.12.2022 οι 

ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με το μειωμένο ποσοστό ενώ για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα με 

το συντελεστή που ίσχυε πριν τη μείωση και με βάση το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. 

β) Επιπροσθέτως, με δεδομένο ότι επίκειται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου 2022 

παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν η οικονομική προσφορά για τις αποδοχές των εργαζομένων θα υπολογιστεί με 

βάση τον τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού που ισχύει μέχρι και 30/4/2022, δοθέντος ότι η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς εκπνέει την 02 Μαΐου 2022. 

 

Απάντηση Α.Α: 

Σε απάντηση του σχετικού αιτήματος σας, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 

και του μισθολογικού κόστους θα θέλαμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το διαγωνισμό και δεσμεύει 

τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν (ΕΣ Πράξεις VI Tμήματος 78/2007,19/2005,31/2003), 

όσο και τους διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε ακυρότητα των 

εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 

2137/1993). Κατά συνέπεια, τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του 
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διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, είτε κατά το στάδιο της εκτέλεσης αυτής, καθιστά μη νόμιμη τη σχετική διαδικασία και 

επάγεται ακυρότητα (βλ. IV Τμήμα ΕλΣυν 70/2003, 105/2002, 78/2001, 4/2001, 85/2000). 

2. Περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρμογή των όρων της διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους 

προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 

2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης 

Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54) 

3. Όπως γίνεται παγίως δεκτό από τη νομολογία τόσο του Δικαστηρίου της Ε.Ε. όσο και των εθνικών 

Δικαστηρίων (ΔΕΕ Τ-151/2016, ΝΣΚ Γνμδ 297/2012), το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

που διέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης μίας δημόσιας σύμβασης είναι εκείνο που ισχύει κατά 

τον χρόνο δημοσίευσης της οικείας διακήρυξης. Από την εν λόγω νομολογιακά διαμορφωθείσα γενική 

αρχή προκύπτει ότι τυχόν νομοθετικές ή κανονιστικές μεταβολές που εμφιλοχωρούν, ενώ ήδη 

εξελίσσονται διαδικασίες ανάθεσης, δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αυτές, εκτός και αν έχουν, ρητώς, 

αναδρομική ισχύ.  

4. Το άρθρο 61 παρ.1 του ν.4412/16: Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής 

διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του 

ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής 

προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η 

τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26. 

Σημειώνεται ότι  Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 

στις 29/03/22. 

5. Τέλος, για οποιαδήποτε τροποποίηση αναφορικά με τον υπολογισμό του μισθολογικού κόστους το οποίο 

σαφώς θα πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 και το άρθρο 2.4.4 της 

υπ’αριθμ.476/22 διακήρυξης κατά τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, ο 

δήμος θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από ρητή διάταξη του 

νόμου και υφίσταται και νομοθετική διάταξη που να υποχρεώνει/επιτρέπειωτην αναθέτουσα αρχή να 

προβεί σε τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης.  

 

Συνεπώς ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υπολογίσει την προσφερόμενη οικονομική του προσφορά με 

βάσει τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης (29-03-22) και η τιμή αυτή θα 

παραμείνει σταθερή σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης εκτός και αν υπάρξει συγκεκριμένη και 

σαφής νομοθετική ρύθμιση για την τροποποίηση της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης και ύστερα από 

απόφαση του Αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α.  

 

                  Με εντολή δημάρχου 

                  Η αναπληρώτρια προϊσταμένη 

             Τμήματος Εξόδων & Προϋπολογισμού 

                              Παπουτσή Κωνσταντή  
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