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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις του με Α.Π.: 5271/2020 «Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα για την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης στις Πανεπιστημιακές μονάδες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, 
Ρόδου, Σύρου και Λήμνου από 01.06.2020 έως 30.06.2023» 

Παρακάτω δίνονται διευκρινίσεις από την Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υποθέσεων, στα ερωτήματα που παρελήφθησαν έως και την 4η/04ου/2020 και 15:00μ.μ, 
μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικούς αριθμούς: 89752,1 Μυτιλήνη, 
89753,1 Χίος, 89754,1 Σάμος, 89755,1 Ρόδος, 89756,1 Σύρος 89757,1 Λήμνος.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο

«…Δεδομένου ότι επιθυμούμε την πραγματοποίηση επισκέψεων για να λάβουμε πλήρη 
γνώση των χώρων αλλά και για εκπλήρωση του αναγραφόμενου στη διακήρυξη όρου περι 
υποχρέωσης επίσκεψης, καθίσταται αδύνατη η μετάβαση μας, εξαιρουμένης της Μυτιλήνης 
που η εταιρεία μας διαθέτει υποκατάστημα, λόγω των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που 
τελούν σε εφαρμογή σε όλη την επικράτεια λόγω της πανδημίας Covid 19...»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, λαμβάνοντας υπόψη:
 την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/A/11.3.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του..»,

 την ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/14.3.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

 την ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»,

 την αδυναμία πραγματοποίησης επισκέψεων από τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθ. 60 του Ν. 4412/2016, καθώς 
και της παρ. 4 του άρθρου 27 του ιδίου νόμου και το άρθρο 1.5 «Προθεσμία 
παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού της διακήρυξης», 

http://www.promitheus.gov.gr/


έχει εισηγηθεί στο αρμόδιο όργανο, την έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 
5271/13.03.2020 δημοσιευθείσας διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
στις Πανεπιστημιακές Mονάδες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου, 
αναφορικά με την μετάθεση των ημερομηνιών της διαδικασίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.
Σε περίπτωση έγκρισης μετάθεσης των ημερομηνιών της διαδικασίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, από το αρμόδιο όργανο, θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς μέσω: του ιστότοπου http://promitheus.gov.gr του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στους εξής Συστημικούς 
Αριθμούς: 89752,1 Μυτιλήνη, 89753,1 Χίος, 89754,1 Σάμος, 89755,1 Ρόδος, 89756,1 Σύρος 
89757,1 Λήμνος.
Πέραν αυτού, θα δοθεί η ίδια δημοσιότητα στην τροποποίηση με αυτή της δημοσιευθείσας 
διακήρυξης υπ’ αριθμ. 5271/13.03.2020.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο

«…Προς επίρρωση των αναγραφόμενων των στοιχείων που θα δηλώσει η εταιρεία μας στο ESPD, 
παρόλο που έχει αιτηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν τη 
κατάσταση της και υπήρχε συγκεκριμένη ημερομηνία λήψης των εγγράφων, λόγω μη λειτουργίας  
συνέπεια απρόβλεπτων συνθηκών (Covid 19) έχουμε ενημερωθεί ότι δεν είναι δυνατή η λήψη των 
πιστοποιητικών υπο τις δεδομένες συνθήκες αλλά ούτε μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος λήψης των 
πιστοποιητικών (επισυνάπτονται αιτήσεις της εταιρείας μας). ..»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βλ. απάντηση ερωτήματος 1ου

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», κατά τη διαδικασία της υποβολής προσφορών δεν 
απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο

«…Στη προυπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος της 
παρακράτησης φόρου 8% που βαρύνει τον ανάδοχο με κάθε πληρωμή των τιμολογίων. Ο 
προϋπολογισμός της σύμβασης δεν επαρκεί για τον συνυπολογισμό  του κόστους της παρακράτησης 
φόρου από τους υποψήφιους αναδόχους. Ο μη συνυπολογισμός εντός των οικονομικών προσφορών 
των υποψηφίων συμμετεχόντων, της προβλεπόμενης εκ του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 
παρακράτησης φόρου ποσοστού 8% επισύρει τον αποκλεισμό τους από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
«Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρ. 68 του Ν. 3863/2010, οι εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης, πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής τους προσφοράς τα 
κάτωθι στοιχεία: α) Τον αριθμό των εργαζομένων. β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη 
συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (στην οποία δεν θα δοθεί 
έκπτωση). δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 
αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα 
ποσά. Στην οικονομική τους προσφορά πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων 
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην οικονομική 
προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και 
ανάλυση βάσει αυτής της μισθοδοσίας των εργαζομένων. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στις τιμές 

http://promitheus.gov.gr/


περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που ισχύει. Συναφώς 
με τα ανωτέρω, στο άρθρο 95 του ν. 4412/2016, με τίτλο «Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών» ορίζεται ότι: «1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε 
ευρώ. (…) 5. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: α) η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης 
υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης 
υπηρεσίας. (…)». Επίσης, από τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήματος,  ΦΕΚ Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκαν από το άρθρο πρώτο παρ. Δ1 περ. 
16γ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), προβλέπεται ότι: «Οι φορείς γενικής κυβέρνησης εκτός από τις 
κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας 
αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως: (…) γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την 
παροχή υπηρεσιών».    Από τον συνδυασμό των ανωτέρω παρατιθέμενων διατάξεων της Διακήρυξης 
και του νόμου, προκύπτει με σαφήνεια ότι οι διαγωνιζόμενοι του παρόντος διαγωνισμού επιβάλλεται 
να συμπεριλάβουν στην προσφερόμενη τιμή τους τις κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση που προκύπτει από την εσωτερική νομοθεσία, όπως είναι το ποσοστό 8% προκαταβολής 
φόρου εισοδήματος του ν. 4172/2013. Η υποχρέωση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση, με 
αδιαμφισβήτητο και αδιάβλητο τρόπο, της αντικειμενικότητας στην ανάθεση των υπηρεσιών και 
υπαγορεύεται προφανώς από την ανάγκη εξάλειψης κάθε ενδεχόμενης ασάφειας κατά τη σύνταξη των 
οικονομικών προσφορών, τυχόν ύπαρξη της οποίας οδηγεί σύμφωνα με τη διακήρυξη, κατ' αρχήν, σε 
απόρριψη των  προσφορών.  
 
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε όπως επαναξιολογηθεί και επαναπροκυρηχθεί ο διαγωνισμός, 
με αναμόρφωση της προ υπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης, με την συμπερίληψη της 
παρακράτησης φόρου 8%....»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο άρθρο της διακήρυξης  5.1 Τρόπος πληρωμής αναφέρεται ότι «...δ) Με κάθε πληρωμή θα 
γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του 
καθαρού ποσού». 
Η συγκεκριμένη παρακράτηση φόρου δεν αποτελεί πραγματικό κόστος για την παροχή 
υπηρεσίας και δεν μπορεί να επιβαρύνει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, αλλά 
αποτελεί προκαταβολή φόρου, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013,  δεν 
μπορεί να εξαιρεθεί κατά τη διαδικασία της πληρωμής. Επομένως ορθά εμφανίζεται στο 
άρθρο 5.1 της διακήρυξης.
Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος δεν συνιστά κράτηση υπέρ τρίτων όπως ενδεικτικά οι 
κρατήσεις υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ ή της ΑΕΠΠ ή άλλου είδους επιβάρυνση για λογαριασμό 
του Δημοσίου, αλλά πιστώνεται στον φόρο εισοδήματος του οικονομικού φορέα και 
εμπίπτει στις φορολογικές υποχρεώσεις του. Με τη λήξη εκάστου οικονομικού έτους 
χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο «Βεβαίωση Παρακρατούμενων 
Φόρων», η οποία χρησιμοποιείται κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσής του και 
συμψηφίζεται ο παρακρατηθείς φόρος με τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις του.
Επομένως, δεν αποτελεί πραγματικό κόστος για την παροχή υπηρεσίας και δεν απαιτείται 
αναμόρφωση της προυπολογιζόμενης δαπάνης. 
Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι στην εισήγηση του Τμήματος Περιουσίας & Προμηθειών 
προς το αρμόδιο όργανο,  για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 5271/13.03.2020 
δημοσιευθείσας διακήρυξης, προς διευκόλυνση των υποψηφίων οικονομικών φορέων και 
εξάλειψη κάθε ενδεχόµενης ασάφειας κατά τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών, θα 
υπάρχει στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς διακριτό πεδίο αναφοράς του 
παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος.



ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο

«…1. Σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 – Τρόπος Πληρωμής, ορίζονται τα εξής: «5.1.2 Toν 
ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. α) Κράτηση 0,07% 
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθ. 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). β) Κράτηση 0,06% η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθ. 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του 
Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 36 του Ν. 4412/2016 (ο 
χρόνος, τρόπος και η διαδικασία της εν λόγω κράτησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 
για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθ. 36 
του Ν. 4412/2016). Η εν λόγω κράτηση δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. Πέραν του 
συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ αφορμής 
αυτού.» 
 
Παρακαλούμε όπως, επιβεβαιώσετε ότι στην Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων δεν 
πρέπει να υπολογιστεί η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% δεδομένου ότι η 
φορολογία εισοδήματος (και, επομένως, και η περιεχόμενη σ’ αυτήν παρακράτηση φόρου 8%) 
δεν αποτελεί επιβάρυνση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, αλλ’ αντιθέτως 
αποκλειστικά φορολογική επιβάρυνση εκάστου υποψηφίου αναδόχου (δηλ. δεν αποτελεί 
κόστος για τον ανάδοχο, αλλά προπληρωμή του φόρου εισοδήματός του), η οποία δεν 
υπολογίζεται επί του αντικειμένου της σύμβασης (αφού η συγκεκριμένη παρακράτηση 
συνδέεται με την πληρωμή του τιμολογίου του αναδόχου κι όχι με την οικονομική του 
προσφορά).
 Επιπλέον, Και προς επίρρωση των παραπάνω, δεν πρέπει να υπολογιστεί η παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 8%  ώστε να μην προκύψει το παράδοξο να διενεργείται 
παρακράτηση φόρου σε ποσό στο οποίο ήδη περιλαμβάνεται ο ίδιος φόρος, γεγονός που 
αντίκειται στις γενικές αρχές φορολογίας, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να επιβάλλεται 
παρακράτηση φόρου σε ποσό που περιλαμβάνει φόρο και μάλιστα ίσης αξίας με αυτόν που 
παρακρατείται, καθώς τυχόν αντίθετη ερμηνεία ή πρόβλεψη στην προϋπολογισθείσα δαπάνη 
του διαγωνισμού, θα επιβάρυνε μη νόμιμα την Αναθέτουσα Αρχή με το κόστος του φόρου 
εισοδήματος του αναδόχου. …»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βλ. απάντηση ερωτήματος 3ου



ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο

«…Σύμφωνα με το Παράρτημα I – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης – Α.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ορίζονται ως αργίες οι 
εξής : 
 
*Αργίες: 1/01, 6/01, 30/01, 25/03, Καθαρά Δευτέρα, Μ. Παρασκευή, Δευτέρα του Πάσχα, 
1/05, Αγ. Πνεύματος, 15/08, 28/10, 17/11, 25/12, 26/12 και τοπικές εορτές Μυτιλήνης: 8/11 
και 17/02 ** Ημέρες που το Πανεπιστήμιο λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας: Περίοδος 
διακοπών Χριστουγέννων: 24/12 έως και 06/01 Περίοδος διακοπών Πάσχα: Μεγάλη Πέμπτη 
έως και Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδα του 15Αυγουστου 
 
Παρακαλούμε, για τον ορθό υπολογισμό του Εργατικού Κόστους, όπως μας επιβεβαιώσετε ότι  
πέραν των επίσημων Αργιών, ήτοι 25/03, Δευτέρα του Πάσχα, 1/05, 15/08, 28/10, 25/12, 
26/12 οι υπόλοιπες ως άνω αναφερόμενες αργίες δεν θα αμείβονται με την επιπλέον 
απαιτούμενη, από την κείμενη εργατική Νομοθεσία, προσαύξηση αργιών ήτοι, 75% για τις 
ώρες 06:00 – 22:00 & 100% για τις ώρες 22:00  - 06:00» 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σας διευκρινίζουμε ότι με την επιπλέον απαιτούμενη και προβλεπόμενη από την ισχύουσα 
εργατική νομοθεσία προσαύξηση θα αμείβονται μόνο οι επίσημες αργίες, ήτοι 25/03, 
Δευτέρα του Πάσχα, 1/05, 15/08, 28/10, 25/12, 26/12.

  Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων

                                                                       Γεώργιος Κολοκυθάς
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