
 
       

 
Θέμα :  « Απάντηση επί ερωτημάτων για τη  Διακήρυξη  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από την ΠΕ 
Θεσπρωτίας με α/α  ΕΣΗΔΗΣ 178958 »       

 
 
► Ερώτημα Νο 1 : Η διάρκεια της σύμβασης στην Διακήρυξη ορίζεται σε δύο έτη ; 

 
Απάντηση: 
Ναι. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής της. Συνεπώς προκειμένου να 
συντάξετε ορθά την οικονομική προσφορά σας, θα πρέπει το συνολικό ποσό αυτής να αντιστοιχεί σε 24 μήνες. 
 

► Ερώτημα Νο 2 : Ποιες κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο ; 
 

Απάντηση: 
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, ως αυτές ορίζονται 
στην εκάστοτε τρέχουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, τη δεδομένη χρονική στιγμή οι κρατήσεις είναι οι εξής : Α) 
Κράτηση 0,1 % επί της καθαρής αξίας οφειλής υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), Β) τέλος 
χαρτοσήμου 3% επί του ποσού της κράτησης υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ, γ) Εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% το οποίο υπολογίζεται 
επί του ποσού που προκύπτει από το τέλος χαρτοσήμου. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται και η προβλεπόμενη 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών, μετά την αφαίρεση των 
προαναφερόμενων κρατήσεων υπέρ δημοσίου ή τρίτων. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον ανάδοχο ή συμψηφίζεται 
με την εκκαθάριση της δήλωσής του. 
 
►Ερώτημα Νο 3: Συμπεριλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος 8% στην γραμμή «Nόμιμες υπέρ Δημοσίου 
και τρίτων κρατήσεις» του Υποδείγματος της Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα ΙΙΙ της 
Διακήρυξης ;  
 

Απάντηση: 
Ναι. Συμπεριλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος 8% και θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην οικονομική προσφορά σας. 
 
► Ερώτημα Νο 4 : Ποια είναι η ορθή ημερομηνία της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών ; 
 

Απάντηση: 
Η ορθή ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπο) φακέλου «Οικονομική Προσφορά» είναι η Δευτέρα 16 Ιανουαρίου του 2023. 
 

 

 

             

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
Ηγουμενίτσα, 04/01/2023  

     Αρ.πρωτ : οικ. 1018/123       
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