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Απάντηση σε ερωτήματα για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της
Αυτοτελούς Δ/νσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, των
γραφείων Αιρετών, του Περιφερειακού Συμβουλίου και λοιπών υποστηρικτικών
υπηρεσιών που στεγάζονται στο κεντρικό κτήριο της Βασιλίσσης Ολγας 198
μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος για το έτος 2018. Αρ.Πρωτ. :
οικ.73018/202,9 Φεβρουαρίου 2018.

Σε απάντηση των ερωτημάτων σας θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:
Ερώτηση 1
Σε σχέση με την παραπάνω πρόσκληση , παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τα τετραγωνικά
μέτρα του κτιρίου
Απάντηση στο ερώτημα 1.
Τα τετραγωνικά μέτρα του κεντρικού κτηρίου είναι 2500 περίπου. Πρόκειται για το ισόγειο, τον πρώτο
και δεύτερο όροφο οι οποίοι είναι γεμάτοι με υπηρεσίες. Το υπόγειο αυτή την στιγμή είναι χωρίς
υπηρεσίες. Υπάρχει μόνο μία τουαλέτα που χρησιμοποιείται από τον αστυνομικό φρουρό και η οποία
θα πρέπει να καθαρίζεται. Ωστόσο, αν τοποθετηθούν υπηρεσίες στο υπόγειο θα πρέπει να
καθαρίζονται και εκείνα τα γραφείο. Το κτήριο όπου στεγάζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο και
κάποια γραφεία αιρετών έχει έκταση 1000 τμ περίπου ενώ υπάρχουν και κάποια kibo στον αύλειο
χώρο με έκταση 200 τμ περίπου. Επίσης θα πρέπει να καθαρίζονται οι σκάλες και οι χώροι δίπλα σε
αυτές με έκταση περίπου 250 τετραγωνικών μέτρων.
Ερώτηση 2
Αν ο προυπολογισμός 2.000συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ
Απάντηση στην ερώτηση 2
Η αμοιβη ειναι 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ερώτηση 3
Το ποσοστό κρατήσεων υ /δημοσίου είναι οι εξής κρατήσεις εκτός του παρακρατηθέντος φόρου 8% ).
1.Παρακράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ η οποία πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06 %
επί του ποσού κάθε πληρωμής ,προ φόρων και κρατήσεων,που καταβάλλεται σε εξόφληση του
συμβατικού ανταλλάγματος αρχικής ,τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης ή εκτελεστικής
σύμβασης που συνάπτεται βάσει συμφωνίας –πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών.Η κράτηση
αυτή υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20 % επί του
χαρτοσήμου.
2.Παρακράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΕΠ) η οποία
πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06 % επί του ποσού κάθε πληρωμής ,προ
φόρων και κρατήσεων,που καταβάλλεται σε εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος αρχικής

,τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης ή εκτελεστικής σύμβασης που συνάπτεται βάσει
συμφωνίας –πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών.Η κράτηση αυτή υπάγεται σε χαρτόσημο 3%
και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήμου.
Απάντηση στην ερώτηση 3
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣ ούτε υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΕΠ). Μόνο σε παρακράτηση φόρου
Ερώτηση 4
Τι χρονική διάρκεια θα έχει η σύμβαση ?
Απάντηση στην ερώτηση 4
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 31/12/2018
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