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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2482/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Σύμφωνα με τις διατυπώσεις της με αριθμ. πρωτ. 2482/19-7-2017 (ΑΔΑ : 7ΗΝΟ4ΝΒ-ΜΡ3) 

προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

είκοσι έξι (26) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, στα άρθρ. 26 παρ. 3 και 

άρθρ. 13 παρ. 2, 3 και B, ήτοι:  

α) άρθρ. 26.3: «Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση προκαταβολής 

φόρου εισοδήματος του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, η οποία είναι 8% επί του καθαρού ποσού 

της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών (σύμφωνα με το Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167 23.7.2013) 

«ΝΕΟΣ Κώδικας ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» παράγραφος 2 περ. γγ΄ του άρθρου 64 που 

τιτλοφορείται «Συντελεστές παρακράτησης φόρου»), 

β) άρθρ. 13.2 και 3: «(…) Για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής της προσφοράς τους, θα πρέπει, 

αφαιρουμένων όλων των νομίμων κρατήσεων που απαιτεί η διακήρυξη από την προσφερόμενη 

τιμή, το ποσό της οικονομικής τους προσφοράς, να μην υπολείπεται του κατώτερου νόμιμου 

εργατικού κόστους, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων (βλ. ΣτΕ 840/2008, 

ΣτΕ 791/2008, ΔΕΦ ΑΘ 347/2013, ΔΕΦ ΑΘ 236/2013, ΔΕΦ ΑΘ 66/2012, ΔΕΦ ΑΘ 512/2011, 

δημ.Νόμος) (…) Η Οικονομική προσφορά συντάσσεται, επί ποινή απορρίψεως, σύμφωνα με τον 

πίνακα του παραρτήματος Η της παρούσας (…)» και 

γ) άρθρ. 13 παρ. Β: «Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, κάθε νόμιμη ασφαλιστική 

εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (…)» 

 Εξυπακούεται, από όλα τα προαναφερθέντα, ότι: 

1) για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής της προσφοράς τους, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, οφείλουν 

ΑΔΑ: Ω3ΙΦ4ΝΒ-ΔΙΗ



 2 

να υπολογίζουν ρητώς και να συμπεριλαμβάνουν στην τιμή αυτή, μεταξύ των «άλλων 

επιβαρύνσεων» και το ποσοστό 8% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επί της καθαρής 

συμβατικής αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών, 

2) όπως προβλέπει η διακήρυξη στο άρθ. 13 παρ. 2, θα πρέπει, αφαιρουμένων όλων των 

νομίμων κρατήσεων-άλλων επιβαρύνσεων (και εν προκειμένω και της παρακράτησης του 8% 

που αναφέρεται παραπάνω) που απαιτεί η διακήρυξη από την προσφερόμενη τιμή, το ποσό της 

οικονομικής τους προσφοράς, να μην υπολείπεται του κατώτερου νόμιμου εργατικού κόστους, 

καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και 

3) σε εφαρμογή όλων των παραπάνω, κατά τη συμπλήρωση του πίνακα-υπόδειγμα της 

οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Η΄ της ανωτέρω διακήρυξης, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 

οφείλουν στο στοιχείο (12) του πίνακα «άλλες επιβαρύνσεις», να συμπεριλαμβάνουν ρητώς και 

την παρακράτηση 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθ. 64 

παρ.2 περ. γγ’ του Ν. 4172/13. 

 

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 

Του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

(ακολουθεί υπογραφή) 

Αντώνιος Τσαλαπόρτας 

Πρόεδρος Εφετών 

 

 

 

 

 

 

 

      Πιστό αντίγραφο 

Θεσσαλονίκη 9-8-2017 

      Η Γραμματέας 

Παναγιώτα Κολιούση 
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