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ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος βεβαιώσεων ΜΕΕΠ στις τάξεις 3η έως και 7η»

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Στις 04/12/2008 κατετέθη προσθήκη – τροπολογία στο Σχέδιο Νόµου
«Αναδιοργάνωση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» που προτείνει την εξάµηνο παράταση της
ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής των εγγεγραµµένων στις τάξεις 3η και ανώτερη
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Γενική Γραµµατεία
∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όταν αυτές λήγουν κατά το πρώτο εξάµηνο του
έτους 2009.
Κύριε Υπουργέ,
Υπάρχουν εγγεγραµµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις στο ΜΕΕΠ των οποίων η ισχύς
των βεβαιώσεων εγγραφής λήγει λίγες ηµέρες ή λίγους µήνες πριν από το 2009
(πρώτο εξάµηνο) συνυπολογιζόµενης και της διµήνου ισχύος από της λήξεως.
Εξ’ αιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ δεν συνήλθαν οι
επιτροπές ΜΕΕΠ και ΜΕΚ, ενώ επίσης λόγω των στάσεων εργασίας των υπαλλήλων
της ∆15 συσσωρεύτηκε µεγάλος αριθµός αιτήσεων για αναθεωρήσεις, αναβαθµίσεις,
αντικαταστάσεις στελεχών κλπ, η διεκπεραίωση των οποίων θα απαιτήσει µεγάλο
χρονικό διάστηµα – πέραν του τριµήνου – δηλαδή, θα διεκπεραιωθούν στα µέσα
Μαρτίου 2009.
Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις αυτές ουσιαστικά δεν θα έχουν σε ισχύ βεβαίωση
εγγραφής στο µητρώο ΜΕΕΠ, ώστε να συµµετέχουν στις δηµοπρασίες, για χρονικό
διάστηµα πέραν του 5µηνου.
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Παρακαλούµε για την επέκταση της ως άνω παράτασης και στις περιπτώσεις λήξης
της ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής των εγγεγραµµένων στις τάξεις 3η και
ανώτερη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Γενική
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όταν αυτές λήγουν από την
1/10/2008.
Παραµένοντας στην διάθεσή σας.
Μετά τιµής,
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