ΑΘΗΝΑ, 6 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 891

ΠΡΟΣ :

1. Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη
2. Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή
3. Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολύμπιων Κληροδοτημάτων
κ. Μιλτιάδη Κωνσταντινίδη
4. Τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος-Επιθεωρητών Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης κ. Παρασκευά Νομικό
5. Τον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής κ. Δημήτριο Ράικο
6. Την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελέγχου Απολογισμών ΝΠΔΔ&ΝΠΙΔ

ΘΕΜΑ: « ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ»

Κύριοι,
Στις 19/2/2015 δημοσιεύτηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ η υπ΄αριθμόν 3Π/2015 προκήρυξη ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού
44.715,45 € πλέον ΦΠΑ
Στην μελέτη της εν λόγω παροχής υπηρεσίας αναφέρεται :

«Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό για την
εκτέλεση

των

εργασιών

της

συντήρησης

του

πρασίνου,

στους

χώρους

που

προαναφέρθηκαν, ο δε αριθμός του προσωπικού θα ανέρχεται σε τρία (3) άτομα, εκτός από
το διάστημα 01.05.2015 έως 30.09.2015, οπότε το προσωπικό του Ανάδοχου αυξάνεται κατά
ένα (1) άτομο και θα αποτελείται από τέσσερα (4) άτομα.
Ένα τουλάχιστον από τα άτομα που θα απασχολεί ο Ανάδοχος στις υπηρεσίες συντήρησης
πρασίνου στους χώρους της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων απαιτείται να
διαθέτει άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α΄ (Διαξονικού).
Η εμπειρία και εξειδίκευση του προσωπικού σε εργασίες συντήρησης πρασίνου, θα προκύπτει
από σχετικά έγγραφα του ασφαλιστικού του φορέα.»
Επίσης αναφέρεται ότι :

«Το συνεργείο θα απασχολείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Υπηρεσίας. Κατά την
κρίση της Υπηρεσίας κάποια από τα άτομα αυτά μπορεί να εργάζονται πρωί (7:30-15:30) ή
απόγευμα (13:00-21:00) καθώς και Σάββατα και Κυριακές αντίστοιχα, αντί του καθημερινού
πενθήμερου πρωινού ωραρίου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει ένα άτομο ως Υπεύθυνο του συνεργείου συντήρησης του
πρασίνου.

Ο

Υπεύθυνος

του

συνεργείου

δεν

περιλαμβάνεται

στον

αριθμό

των

απασχολούμενων ατόμων και οφείλει να παρευρίσκεται στην Υπηρεσία οσάκις τούτο ζητηθεί.
Διευκρινίζεται ότι στον ανωτέρω αριθμό των εργαζομένων που υποχρεούται ο Ανάδοχος να
απασχολεί κατά την διάρκεια των εργασιών, δεν περιλαμβάνεται ο πρόσθετος αναγκαίος
αριθμός εργαζομένων που υποχρεούται να διαθέτει για να μπορεί να χορηγεί στο σύνολο του
προσωπικού του τις σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία δικαιούμενες μέρες ανάπαυσης.»
Και ότι ο ανάδοχος δεσμεύεται :

«Για ατυχήματα ή ζημιές που θα συμβούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτα
πρόσωπα κατά την εκτέλεση των εργασιών του, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει απολύτως
καμία ευθύνη και ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, σύμφωνα με
τις διατάξεις των οικείων νόμων.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το κόστος της εν λόγω παροχής υπηρεσίας διαμορφώνεται
ως εξής :
Το ελάχιστο μεικτό ημερομίσθιο ενός άγαμου ανειδίκευτου εργάτη χωρίς προϋπηρεσία
ανέρχεται σύμφωνα με την συλλογική σύμβαση εργασίας στα 26,18 € για 6 ώρες και 40
λεπτά εργασίας. Για 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως δηλαδή 25 ημερομίσθια ανά μήνα ο
μεικτός μισθός του ανειδίκευτου εργάτη διαμορφώνεται μαζί με την εργοδοτική εισφορά
(27,96 % επί των καθαρών αποδοχών) στα 815,00 € / μήνα
Στο κόστος αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι
άδειες και τα επιδόματα αδείας ως εξής
Για ένα έτος:
I.
II.

815,00 € Χ 12 μήνες = 9780,00 €
Δώρο Χριστουγέννων =815,00 €

III.

Δώρο Πάσχα (1/2)

=407,50 €

IV.

Επίδομα αδείας (1/2) =407,50 €

Επομένως ένας εργάτης για 11 μήνες εργασίας κοστίζει (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) 11.410.00 € άρα το
αναγόμενο κόστος του ανειδίκευτου εργάτη ανά μήνα είναι 1037,27 €
Το ελάχιστο κόστος για τα εργατικά και τις εισφορές χωρίς να συνυπολογίζονται οι
προσαυξήσεις για τις Κυριακές και για την προϋπηρεσία των έμπειρων εργατών που
ζητούνται από την εν λόγω μελέτη είναι :
i.

3 Χ 1037,27 € Χ 7 μήνες = 21.782,73 €

ii.

4 Χ 1037,27 € Χ 5 μήνες =20.745,40 €
Σύνολο εργατικών 42.528,13 € (Α)

Το κόστος του υπεύθυνου γεωπόνου για παρουσία μια φορά την εβδομάδα υπολογίζεται στα
300 € / μήνα ήτοι 3.600,00 € / έτος (Β)

Το κόστος της ασφάλισης της παροχής υπηρεσίας υπολογίζεται στα 400,00 € / έτος (Γ)

Συνολικά το κόστος εκτέλεσης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας που προκύπτει με την
παραδοχή των ανειδίκευτων εργατών χωρίς προϋπηρεσία ανέρχεται στις 46.528,13 €

Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της μελέτης υπολείπεται του κοστολογίου σύμφωνα με την
προαναφερθείσα ανάλυση, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να δοθεί
προσφορά με έκπτωση εκτός αν δοθεί αρνητική έκπτωση.

Kαταγγέλλουμε την συγκεκριμένη διαδικασία και καλούμε την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ, να επανεξετάσει τον προϋπολογισμό διότι ο ανάδοχος οδηγείτε με τις
παρούσες συνθήκες να χρησιμοποιήσει παράνομη ασφαλιστικά εργασία, πιθανόν να
παρανομήσει φορολογικά και να συνδιαλλαγεί με την υπηρεσία χρησιμοποιώντας λιγότερους
εργαζομένους.

Με τιμή,
ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ

ο Γεν. Γραμματέας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ

