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ΘΕΜΑ: ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 30/07-03/08/2012.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε από τα προβλήµατα που τα τελευταία χρόνια µαστίζουν τον Κλάδο και µας
έχουν φέρει κυριολεκτικά σε απόγνωση δεν έχει δροµολογηθεί λύση σε κανένα.
Αντίθετα τις τελευταίες µέρες πριν τις εκλογές της 6ης Μαϊου πέρασαν σχεδόν εν κρυπτώ
σειρά διατάξεων που κυριολεκτικά φροντίζουν να κάνουν τη ζωή δύσκολη στις Επιχειρήσεις
Κατασκευής Έργων.
Αναφερόµαστε στις διατάξεις των Ν. 4070/2012, 4071/2012 και 4072/2012 σχετικά µε:
•

•

•

τη δυνατότητα υπερβολικής καθυστέρησης ελέγχου επιµετρήσεων και λογαριασµών
από µέρους των δηµοσίων Υπηρεσιών, καθώς και άλλα σηµαντικά ως επί το πλείστον
ζητήµατα (Ν. 4070/2012)
τη δυσµενή αναστροφή στο ζήτηµα των απευθείας αναθέσεων αφού επαναφέρθηκε η
δυνατότητα απευθείας αναθέσεων για έργα µικρού προϋπολογισµού, που είχε
καταργηθεί µε το Ν. 4053/2012 (Ν. 4071/2012)
τη θέσπιση της υποχρέωσης κατάθεσης ισόποσης µε την εκτελούµενη απαίτηση
εγγυητικής επιστολής, ως προϋπόθεση για τη διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης σε
βάρος του ∆ηµοσίου (Ν 4072/2012).

Ο ΣΑΤΕ καλεί όλες τις εταιρείες σε προειδοποιητική αποχή από τους διαγωνισµούς έργων 4ης
τάξης και άνω για την εβδοµάδα από 30/7/2012 έως 03/08/2012 µε αιτήµατα:
1)
Την άµεση απόσυρση των διατάξεων των Ν.4070/2012, 4071/2012 και
4072/2012 που αφορούν σε αλλαγές του Ν. 3669/08 και την επανασύνταξή τους µετά από
διαβούλευση µε τις εργοληπτικές ενώσεις.
2)
Την άµεση αποπληρωµή οφειλοµένων στους Εργολήπτες – Συµψηφισµός µε
υποχρεώσεις επιχειρήσεων.
3)
Την
επέκταση
της
δυνατότητας
χορήγησης
προκαταβολής
στα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα και από τους ΟΤΑ δεδοµένου ότι τα περισσότερα έργα µικρού
και µεσαίου µεγέθους εκτελούνται από τους ΟΤΑ, η δε κατάσταση στην αγορά είναι
ασφυκτική και όλοι οι προµηθευτές απαιτούν εξόφληση µετρητοίς.
4)
Την άµεση εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων διαφάνειας που έχουν προταθεί
από τον ΣΑΤΕ
5)
Την έναρξη συγκεκριµένης διαδικασίας διαλόγου µε τις νέες πολιτικές ηγεσίες
του ΥπΥΜΕ∆Ι και του Υπ.ΟΙΚ. για τα φλέγοντα ζητήµατα: Εγγυητικών Επιστολών, Ειδικών
συστηµάτων ανάθεσης, ΜΕΕΠ, Φορολογικά κ.ά.
Με τιµή,
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