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ΘΕΜΑ: «Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ.3 του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204 – 15/9/2011), όπως
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 238 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), προβλέπεται η
επιβολή της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Στο παρόν έγγραφο δίνονται απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα που έχουν υποβάλλει
Αναθέτουσες Αρχές προς την Αρχή.

Α) Πεδίο εφαρμογής της κράτησης του 0,10% υπέρ της Αρχής
Στο άρθρο 2 παρ.1 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204 – 15/9/2011) αναφέρεται ότι «Για την
εφαρμογή του παρόντος νόμου ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που
έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων και την παροχή
υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α’ 63) και 60/2007 (Α’
64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) ανεξαρτήτως όμως της εκτιμώμενης
αξίας των συμβάσεων αυτών. Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμβάσεις παραχώρησης
δημοσίων έργων, καθώς και τα δυναμικά συστήματα αγορών».
Στο ΠΔ 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16-3-2007) Άρθρο 2 παρ.2 και στο ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ
64/Α/16-3-2007) Άρθρο 2 παρ.2 ορίζεται ότι ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται
«…συμβάσεις…εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται γραπτώς…». Σύμφωνα με το Ν.
2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) Άρθρο 80 και αριθ. 2/59649/0026/17-10-2001 (ΦΕΚ
1427/τ.Β’/22-10-2001) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε το ποσό των
2.500€ ως το κατώτατο όριο πέραν του οποίου απαιτείται η κατάρτιση ιδιωτικού
τουλάχιστον εγγράφου.
Η κράτηση του 0,10% υπέρ της Αρχής εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που
συνάπτονται γραπτώς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του N.4013/2011, ανεξαρτήτως
πηγής χρηματοδότησης, εκτός αυτών που αναφέρονται ρητά στο ανωτέρω άρθρο 2 του Ν.
4013/2011. Ειδικότερη αντιστοίχιση του αντικειμένου των συμβάσεων προς την
κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο ΠΔ 59/2007 (Παράρτημα
XVII A και XVII B) και 60/2007 (Παράρτημα Ι, ΙΙ Α και Β) είναι δυνατή μέσω του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις
(CPV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Β) Τρόπος, χρόνος και διαδικασία απόδοσης της κράτησης
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204 – 15/9/2011) η επιβολή της
κράτησης αφορά τις «συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο και συνάπτονται μετά
την έναρξη ισχύος του…» (15/9/2011) και ότι η κράτηση του 0,10% υπέρ της Αρχής
«…υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη
πληρωμή…».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κράτησης επιβάλλεται επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος
(προ ΦΠΑ) και όχι επί του εκτελεσθέντος αντικειμένου της σύμβασης. Η υποχρέωση

επιβολής της κράτησης προκύπτει έστω και αν δεν υφίσταται ρητή αναφορά στα Τεύχη
Δημοπράτησης, εφόσον η κράτηση περιλαμβάνεται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του
Δημοσίου.
Η Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δημιουργηθούν οι
απαραίτητοι ΚΑΕ Είσπραξης και Απόδοσης όταν οι πληρωμές των κρατήσεων
πραγματοποιούνται μέσω των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. Οι σχετικοί ΚΑΕ θα γνωστοποιηθούν στις
Αναθέτουσες αρχές μετά την δημιουργία τους από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Οικονομικών. Στις περιπτώσεις που η απόδοση πραγματοποιείται απευθείας από τις
Αναθέτουσες Αρχές, έχει ενεργοποιηθεί στην Εθνική Τράπεζα ο ειδικός λογαριασμός με
αριθμό ΕΤΕ 155540127-55 στο όνομα της Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ.
Σε ότι αφορά τον κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προέβη στην έκδοση της υπ. αριθ. 2/69213-1/10/2012
(ΑΔΑ: Β4ΤΝΗ-461) απόφασης, βάση της οποίας εγγράφηκε νέος κωδικός αριθμός εσόδου
ως εξής:
-

Κ.Α. Εσόδου 5299 «έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων»

Επίσης, αποφασίστηκε ότι η απόδοση θα γίνεται από τον ήδη υπάρχοντα Κ.Α. Εξόδου 3399
«λοιπές αποδόσεις».

Γ) Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταγραφής Δημοσίων Συμβάσεων
Η απαίτηση του Άρθρου 11 παρ.6 του ν.4013/2011 της καταχώρησης των αιτημάτων και
δημοσίων συμβάσεων στο Μητρώο και η αναφορά του ΑΔΑ ως στοιχεία κανονικότητας της
δαπάνης θα εφαρμοστούν μετά την πλήρη θέση σε λειτουργία του Μητρώου Ηλεκτρονικής
Καταγραφής Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής. Οι αναθέτουσες αρχές θα ενημερωθούν για
την έναρξη εφαρμογής και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Δ) Απαντήσεις σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος
Στην παράγραφο αυτή δίνονται κατευθύνσεις στις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με
ερωτήματα που έχουν θέσει στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και αφορούν την σύναψη δημοσίων
συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με την έννοια
των ΠΔ 59/2007 και 60/2007. Οι Αναθέτουσες Αρχές, όπως αυτές προσδιορίζονται στα ΠΔ
59/2007 και 60/2007, έχουν την ευθύνη της αντιστοίχισης των δημόσιων συμβάσεων που
υλοποιούν όσον αφορά στο αντικείμενό τους στις ειδικότερες κατηγορίες που προβλέπονται
στα ΠΔ 59/2007 και 60/2007.
- Στο Άρθρο 13 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) προβλέπεται ότι εξαιρούνται των
διατάξεών του οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες έχουν «ως αντικείμενο την
αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφιστάμενων
κτισμάτων ή άλλων ακινήτων…» καθώς και «… οι υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού…»
- Το ΠΔ 60/2007 στα Παραρτήματα ΙΙ Α και ΙΙ Β περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως οι Νομικές
Υπηρεσίες (Κατηγορία 21), Κοινωνικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες (Κατηγορία 25),
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: α) Υπηρεσίες ασφαλίσεων β) τραπεζικές και επενδυτικές
υπηρεσίες (Κατηγορία 6) κτλ., με ρητή αναφορά των Αριθμών CPV που αφορούν. Μέσω
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις
(CPV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δυνατή η αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων των
δημοσίων συμβάσεων που συνάπτουν οι Αναθέτουσες Αρχές.
- Στο ΠΔ 60/2007 Παράρτημα Ι στην κατηγορία 45.5 «Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών
ή κατεδαφίσεων, μαζί με το χειριστή» αναφέρεται ότι η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει την
εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών χωρίς χειριστή.
-Στο ΠΔ 59/2007 (Κεφάλαιο Β’) περιγράφονται μεταξύ άλλων οι δραστηριότητες που
καλύπτονται στους τομείς αερίου, θερμότητας, ηλεκτρισμού – ύδατος – μεταφορών κτλ. Για
τις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στις αναφερόμενες κατηγορίες εφαρμόζεται η
κράτηση του 0,10%.

Διευκρινήσεις σε ειδικότερα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Αρχή θα δοθούν μετά την
έκδοση της ΚΥΑ που βρίσκεται σε διαβούλευση.
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