
 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ     Καλλιθέα, 25/11/2022 

ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 364                                                      αρ. πρωτ.: 11143 

Τ.Κ. 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

 

 

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ. 10605/14.11.2022 Διακήρυξης διαγωνισμού 

με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο «Υπηρεσίες φύλαξης των 

εγκαταστάσεων της ΕΛΣ» 

Παρατίθενται οι κατωτέρω διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 

10605/14.11.2022  (αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 177057)  και παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη 

κατά την σύνταξη της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς: 

 

Ερώτημα Εταιρείας «IMPERIAL GROUP SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»: 

«Σχετικά με τη διακήρυξη του ως άνω διαγωνισμού, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε 
αν η παρακράτηση φόρου εισοδήματος που ορίζετε στο άρθρο 5.1.2. της Διακήρυξης, 
θα πρέπει να υπολογιστεί στην οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.» 
 
Απάντηση:  
Στην παρ. 2.4.4. της διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: «Στην τιμή προσφοράς 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ, 0,07% υπέρ 
ΕΑΑΔΗΣΥ, 0,02% υπέρ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ), οι οποίες υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επί αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, και 
κάθε άλλη επιβάρυνση (παρακράτηση φόρου εισοδήματος), σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.»  
Επίσης στην παρ. 5.1.2 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Με κάθε πληρωμή γίνεται η 
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.» 
 
Ως εκ τούτου, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος θα πρέπει να υπολογιστεί στην 
οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 
 
 
Ερώτημα Εταιρείας «ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»: 

«Σας παρακαλούμε θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις ασφαλιστικές εισφορές. 

Μέχρι τις 31/12/2022 το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών είναι 22,29%. Από 
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01/01/2023 που θα τεθεί σε ισχύ η σύμβαση βάση της διακήρυξης ποιο θα είναι το 

ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών που θα πρέπει να υπολογίσουμε στην 

οικονομική μας προσφορά; Διότι δεν υπάρχει ακόμα κάποια νομολογία που να 

αναφέρει ακριβώς το ποσοστό που θα ισχύει. 

Όπως επίσης θα θέλαμε να μας αναφέρετε για το αν θα υπάρξει κάποια 

αναπροσαρμογή τιμής στην οικονομική μας προσφορά σε περίπτωση μεταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών έπειτα από το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας του 

διαγωνισμού και την κατάθεση προσφορών.» 

 

Απάντηση: 

Στην οικονομική σας προσφορά θα υπολογίσετε το ποσοστό των ασφαλιστικών 

εισφορών που ισχύει κατά την υποβολή της. Σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της 

Διακήρυξης, η αναπροσαρμογή τιμής αφορά στην «αύξηση του κατώτατου μισθού 

εργαζόμενου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών». Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη κάποια οδηγία από την 

ΕΑΑΔΗΣΥ που να καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης σε περίπτωση αύξησης των 

ασφαλιστικών εισφορών σε ήδη κατακυρωθέντες διαγωνισμούς. 

 

 

Ερώτημα Εταιρείας «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E.»: 

1) Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 10605/14-11-2022 διακήρυξη, σελ. 59, άρθρο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς αναφέρεται μεταξύ άλλων το εξής:  

«δ) υπεύθυνη δήλωση, κάθε μέλους της ομάδας έργου, ότι έχουν εκπαιδευτεί και 

γνωρίζουν θέματα που έχουν σχέση με….» 

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι, για τις απαιτούμενες υπεύθυνες 

δηλώσεις του κάθε μέλους της ομάδας έργου, απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής μέσω ΚΕΠ ή μέσω GOV.GR. 

2) Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 10605/14-11-2022 διακήρυξη, σελ. 63-64, άρθρο 

5.1. Τρόπος Πληρωμής αναφέρεται μεταξύ άλλων το εξής:  

«Με κάθε πληρωμή γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος.» 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι πρέπει να συνυπολογιστεί στην οικονομική 

προσφορά η παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ μετά την 

αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων. 

 

Απάντηση: 
1) Στην παρ. Β11 του άρθρου 2.2.9.2 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «γίνονται 
αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
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της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.» 
 
2) Η παρακράτηση φόρου 8% πρέπει να συνυπολογιστεί επί της καθαρής αξίας 
του ποσού της οικονομικής προσφοράς σας, προ ΦΠΑ.  
 

 
 

Η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού: 

 

Ιωάννης Μητρόπουλος 

 

Αικατερίνη Σίνου 

 

Ευαγγελία Ξανθοπούλου 
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