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  Μαρούσι,  
                                                   Αριθμ. πρωτ.:  
 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικών Υποθέσεων                     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣτοΪλίδου, Σ. Γιαννακά                  
ΤΗΛ.: 210 – 2896777, 210 - 2896754       
FAX:  210 – 2821095                   
e – mail: sgiannaka@aspete.gr 
                                           
 
 
 
 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Θέμα: Ανακοίνωση σε σχέση με την διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 6710_2022/19-

4-2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό  

159489,1 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης  των 

εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος, ενδεικτικού 
συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ  (160.000,00€)  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 

 

 

Σας  διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4912/17-3-2022  το  άρθρο 5.1.2. 

της Διακήρυξης, τροποποιείται ως εξής: 
  

 

«Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή 

των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, 

τρόπος και η διαδικασία κράτησης του ως άνω χρηματικού ποσού, καθώς και κάθε 

άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την 2  
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έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. Κάθε άλλη νόμιμη 

κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με 

τον ανάδοχο. Γενικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στο Ν.4412/2016.»  
Κατά συνέπεια στην οικονομική προσφορά υπολογίζονται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr, στον διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΑΙΤΕ., www.aspete.gr 

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

Κατά τα λοιπά η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 
6710_2022/19-4-2022 σχετικής διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 22PROC010434200 και 

ΑΔΑ:660346Ψ8ΧΙ-Τ1Ω ( περίληψη διακήρυξης). 

  

          

                                                               Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ    

         

 

 
 

          Καθηγ. Γεώργιος Ε. Χατζαράκης 
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