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ΠΡΟΣ
1. Υπουργό Οικονοµικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα
2. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
κ. Κωστή Χατζηδάκη
3. Aναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων,
κ. Σταύρο Καλογιάννη
4. Πρόεδρο Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων,
κ. Βασίλειο Φλωρίδη

Θέµα: Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Σχετ.: Η υπ΄αριθµ. 29/2012 Εγκύκλιος ΥπΑνΥπ
Αξιότιµοι Κύριοι,
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρθρ. 4 του Ν.4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της νεοσύστατης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων επιβάλλεται κράτηση στις συµβάσεις που υπάγονται στον υπόψη νόµο, ύψους
0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης.
Σύµφωνα και µε την σχετική εγκύκλιο 29/2012 η προείσπραξη της κράτησης επί του συνόλου
του ποσού της σύµβασης γίνεται κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της
Αρχής και κατατίθεται στον ειδικό για το σκοπό αυτό τραπεζικό λογαριασµό.
∆εδοµένης της σηµαντικής έλλειψης ρευστότητας που δηµιουργείται και από την αδυναµία
πληρωµής εκτελεσµένων εργασιών των εργοληπτικών επιχειρήσεων ζητούµε την αναλογική
παρακράτηση του ως άνω ποσοστού κατά την είσπραξη κάθε λογαριασµού, όπως άλλωστε
συµβαίνει µε όλες τις υπόλοιπες κρατήσεις υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τον ανάδοχο ενός
δηµοσίου έργου.
Είµαστε βέβαιοι ότι η εν λόγω δίκαια ρύθµιση, η οποία µπορεί να θεσπιστεί µε την
προβλεπόµενη από τον Νόµο 4013/2011, άρθρο 4 παρ.3, Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών ΥπΑνΥπ και Οικονοµικών, θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ρευστότητα των
εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, η οποία θίγεται πρωτοφανώς από την ασυνέπεια του δηµοσίου
(άνω των 9.4 δις € οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον ιδιωτικό τοµέα) ενώ πιστεύουµε ότι δεν
θα επιβαρύνει καθόλου την εύρυθµη λειτουργία της Αρχής.
Ελπίζοντας στην ικανοποίηση του δικαίου αιτήµατός µας, είµαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε
διευκρίνιση.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ
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