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Θέμα:  «Παροχή διευκρινίσεων για την υπ’ αριθμ. 8/2019 Διακήρυξη ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα 

κτίρια που στεγάζονται το Γραφείο Συντονιστή και οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες 

υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι 

οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 

Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Γενικής 

Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής 

Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών, συνολικού προϋπολογισμού 

298.587,14€ (εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 257.870,71€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2021 + 40.716,43€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

ως δικαίωμα παράτασης για 3 μήνες)». 

 

Σχετ:  Το από 19-12-2019 υποβληθέν ερώτημα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ της κας Βασιλικής 

Αντωνοπούλου για την εταιρεία  με την επωνυμία " ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε." για τη Διακήρυξη 8/2019 της Α.Δ.Α. 

           

Με το ανωτέρω σχετικό ζητείται να διευκρινιστεί αν θα πρέπει να υπολογιστεί στην 

οικονομική προσφορά η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού με δεδομένο ότι στο Υπόδειγμα Οικονομικής 

Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) της διακήρυξης, στη γραμμή που αναφέρονται  οι νόμιμες 

κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, το συνολικό ποσοστό που απαιτείται να υπολογίσουν 

οι διαγωνιζόμενοι ανέρχεται σε 0,13468% επί της καθαρής αξίας.  

Κατόπιν τούτου διευκρινίζεται ότι: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2, σελ. 42-43 της Διακήρυξης 8/2019, «Τον 

ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις[…].Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί 

του καθαρού ποσού». Ως εκ τούτου και δεδομένου του Υποδείγματος Οικονομικής 

Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) της διακήρυξης, η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού δεν θα πρέπει να 

υπολογίζεται στην οικονομική προσφορά που υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς.    

 

                                            

Αθήνα,   19-12-2019                                 

Αριθ. πρωτ.: 135008/13152 

 

Με εντολή Συντονιστή                                        

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                                          

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη                                

Διεύθυνσης Οικονομικού 

 

Ευτυχία Ευαγγέλου  


		2019-12-19T13:45:55+0200




