Θεσσαλονίκη, 04.06.2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Ν. Μενεμένη 54628
Επιτροπή

ΠΡΟΣ :

Διενέργειας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διαγωνισμού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2310764023

FAX:

2310760076

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1498/28.05.2021 Διακήρυξη (
αρ. συστήματος 133487).

Ερώτηση :
«Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4756/2020, οι εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (εργοδότη - εργαζόμενου) από 01.01.2021 οφείλονται μειωμένες κατά τρεις
(3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020. Ακόμη, με την
παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίστηκε ότι οι αμέσως ανωτέρω διατάξεις του ισχύουν
έως την 31.12.2021, χωρίς να προσδιορίζεται όμως πώς θα διαμορφωθεί το ύψος αυτών
από 01.01.2022. Σύμφωνα δε με το από 22.04.2021 δελτίου τύπου του Υπουργείου
Οικονομικών, κατόπιν σχετικών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, ανακοινώθηκε η
υλοποίηση μέτρων – «γέφυρα» προς τη μετά-κορονοϊό εποχή, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται και η επέκταση της ως άνω μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των
ασφαλιστικών εισφορών και το 2022.
Δεδομένου ότι οι προς ανάθεση υπηρεσίες αφορούν στη σύναψη δημόσιας σύμβασης, η
διάρκεια της οποίας θα εκτείνεται και πέραν της 31.12.2021, παρακαλούμε όπως μας
διευκρινίσετε εάν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υπολογίσουν τις
αναλογούσες ασφαλιστικές

εισφορές στις

οικονομικές προσφορές τους

λαμβάνοντας υπόψιν το ισχύον σήμερα καθεστώς του ν. αρ. 31 του ν. 4756/2020
για όλη την διάρκεια της προς ανάθεση σύμβασης, ήτοι και μετά την 01.01.2022.»
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Απάντηση:
Η διακήρυξη η οποία συντάχθηκε, εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες αρχές δημοσιότητας δημοσίων συμβάσεων,

έλαβε υπόψη της την

ισχύουσα νομοθεσία και εγκυκλίους για το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών και
μόνο αυτό, καθώς μέχρι και την δημοσίευση, δεν υπάρχουν νόμοι ή εγκύκλιοι περί
συνέχισης της μείωσης του άρθρου 31 του Ν. 4756/2020και πέραν της ανωτέρω
ημερομηνίας.
Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για την υποβολή της οικονομικής
τους προσφοράς, θα λάβουν υπόψη τους, αυτή και μόνο αυτή την οδηγία, η οποία και
θα ισχύει στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς.
Αναλυτικότερα, εκ των προαναφερομένων συνάγεται ότι, ο υπολογισμός των
μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών αφορά το διάστημα μέχρι και την 31.12.2021.
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η εξαγγελία για την επέκταση της μείωσης και για
το 2022, θα τεθεί σε εφαρμογή η περίπτωση 1 του άρθρου 1.2.3 της διακήρυξης με
τίτλο « Προαιρέσεις».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΘ Α.Ε.
Αντώνιος Μπούρης
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