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Αθήνα, 02-09-2022 
Α.Π.: 47104 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 &ΝΙΡΒΑΝΑ  
11145 – ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 
Πληροφορίες: Σ. Νικήτας 
Τηλ. 2108392074 
 

 

 

 

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου 
 

 

Θέμα: «Έγκριση διευκρινίσεων για τον υπ’ αριθ. πρωτ. 43003/03-08-2022 διαγωνισμό 

για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ 

- ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος». 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 

919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ 

Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4800/29.12.2017), 

1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018), 2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 

3570/25.09.2019), 1765/225308/25.08.2021 (ΦΕΚ Β’ 3955/27.08.2021) και  

1499/153819/02.06.2022 (ΦΕΚ Β’ 2832/07.06.2022) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.» όπως κάθε φορά ισχύει. 

4. Την αριθ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) – Ν.Π.Ι.Δ. 

5. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ όπως ισχύει, 

σύμφωνα με τις οποίες, στο ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του 

ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 1147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

7. Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες Συμβάσεις 

(CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής. 
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8. Τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις». 

9. Το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

10. Την απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού κατά τη 16η/19.10.2021 Συνεδρίασή του με θέμα 

«Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022» καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10554/03.03.22 έγγραφο 

του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προς το ΥΠΠΑΤ με θέμα «Μ.Π.Δ.Σ.2023-2026». 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68756/27-12-2021 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου για Συγκρότηση 

γνωμοδοτικών Επιτροπών του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 για τη διενέργεια διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 

– «ΔΗΜΗΤΡΑ». 

12. Το από  21-03-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού, 

Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας με θέμα «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του 

κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ». 

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 28675/24-05-2022 αίτημα ανάληψης δαπάνης για τα έτη 2022, 2023 & 2024 

συνολικού ύψους 59.520,00 € (ΑΔΑΜ 22REQ010834789), όπως επαναλήφθηκε ορθά στις 29-06-

2022. 

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 28810/31-05-2022 με α/α 2912  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το 

έτος 2022 συνολικού ύψους 9.920,00 € (ΑΔΑ:60ΥΜΟΞ3Μ-ΠΥΒ και ΑΔΑΜ: 22REQ010878296). 

15. Την υπ’αριθ. πρωτ. 30267/01-06-2022 Απόφαση έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για 

την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για 

τα έτη 2023 &2024. 

16. Την με αρ. θέματος 05  Απόφαση της 09ης/28-07-2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

με θέμα «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση 

υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος» 

(ΑΔΑ Ψ84ΦΟΞ3Μ-ΜΦΜ). 

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 43003/03-08-2022 διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 

φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος (ΑΔΑΜ 

22PROC011050812) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 43005/03-08-2022 σχετική προκήρυξη διαγωνισμού 

(ΑΔΑ ΨΥΝΕΟΞ3Μ-85Σ / ΑΔΑΜ 22PROC011050785). 

18. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 33946 ΕΞ 2022/08-08-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, 

Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 

«Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος της Διαδικτυακής Πύλης 

“Προμηθεύς” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ». 

19. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 44864/19-08-2022 επιστολή της επιχείρησης Θεόδωρος Κορδολαίμης. 

20. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 45161/22-08-2022 απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα 

«Τροποποίηση όρων του υπ’ αριθ. πρωτ. 43003/03-08-2022 διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος, με 

δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος» (ΑΔΑΜ 22PROC011124027 / ΑΔΑ 9Μ2ΙΟΞ3Μ-

0Θ4). 

21. Την από 29/08/2022 επιστολή της επιχείρησης Κοριανίτης Κων. Αντώνιος (αρ. πρωτ. 46647/01-

09-2022) η οποία υποβλήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. αναφοράς 3785241/29-08-2022). 
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Αποφασίζουμε 

 

1. Την έγκριση των συνημμένων στο παρόν διευκρινίσεων για τον υπ’ αριθ. πρωτ. 43003/03-08-
2022 διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος.  

2. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο ΕΣΗΔΗΣ και στο δικτυακό τόπο του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ». 

 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 
MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 

 

 

 

α/α Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Θέμα: Διευκρινίσεις επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 43003/03-08-2022 διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 

φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος, με δυνατότητα 
παράτασης για ένα επιπλέον έτος. 

 
 
Ερώτηση 1. 5.1.2 Τρόπος πληρωμής (σελ. 45) και ΜΕΡΟΣ Β ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σελ. 54) 

Επειδή υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο παραπάνω παραγράφων καθόσον στην πρώτη 
περίπτωση ορίζονται κρατήσεις υπέρ τρίτων 0,07% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., 0,02% Ο.Π.Σ ΕΣΗΔΗΣ και 
0,10% Α.Ε.Π.Π. ενώ στην δεύτερη 0,07% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και 0,10°/ο Α.Ε.Π.Π, παρακαλούμε να μας 
διευκρινίσετε ποιες κρατήσεις ισχύουν. 
Επίσης παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% θα 
συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του κόστους και συνεπώς στην διαμόρφωση της τιμής 
προσφοράς. 

Απάντηση: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που αφορούν στις αμοιβές της παρούσας σύμβασης είναι εκείνες 
που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5.1.2 Τρόπος πληρωμής της διακήρυξης, ήτοι: 
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.   
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 παρακρατείται 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 . 
γ) Κράτηση 0,10% 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 (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Τα ποσά αυτά θεωρούνται ότι βαρύνουν τον ανάδοχο και πρέπει να υπολογίζονται στο κόστος 
του για τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 
Αντίθετα, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% δεν θεωρείται κόστος για τον ανάδοχο και 
δεν υπολογίζεται για τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 
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