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Κύριοι Υπουργοί,
µε πρόσφατες παρεµβάσεις σας, έχει επιχειρηθεί να αρθεί, σε κάποιο βαθµό, η µεγάλη
στενότητα ρευστότητας που χαρακτηρίζει την τελευταία τετραετία και τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις, στενότητα που έχει δηµιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήµατα, ακόµη και σε
καθόλα υγιείς τεχνικές εταιρείες, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση υλοποίησης των
απαραίτητων επενδυτικών σχεδίων για την ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας, την αδυναµία
απορρόφησης κοινοτικών πόρων και την σηµαντικότατη αύξησης της ανεργίας.
∆ιαπιστώνουµε ωστόσο ότι οι πρόσφατες θεσµικές παρεµβάσεις σας, περί απελευθέρωσης
ρευστότητας προς τις τεχνικές επιχειρήσεις, περιορίζονται, αδικαιολόγητα, σε ορισµένες µόνο
περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα να µην αφορούν στο σύνολο των δραστηριοποιούµενων στον
χώρο παραγωγής δηµοσίων έργων τεχνικών επιχειρήσεων, µειώνοντας, κατ’ αυτόν τον
τρόπο, την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων, άρα και την διάχυση του οφέλους στην
ελληνική οικονοµία.
Συγκεκριµένα αναφερόµαστε :


στην δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής χωρίς την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής
επιστολής µόνο σε όσους δεν έχουν λάβει προκαταβολή κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του Ν.4156/2013 ήτοι τις 31/5/2013 (άρθρο 4 παρ. 1α του
Ν.4156/2013 εδάφιο 15, όπως ερµηνεύτηκε από την υπ’αριθµ. 22/12-6-2013/
Εγκύκλιο της Γ.Γ.∆.Ε.).



στον περιορισµό των µειώσεων των πρόσθετων κλιµακωτών εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης κατά το ήµισυ µόνο στις συµβάσεις των έργων των οποίων οι διακηρύξεις
θα δηµοσιευθούν µετά την δηµοσίευση του Ν.4146/2013 ήτοι τις 18/4/2013
(παράγραφος 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013, όπως ερµηνεύτηκε από την
υπ’αριθµ. 18/20-5-2013/Εγκύκλιο της Γ.Γ.∆.Ε.).
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Στον περιορισµό της µείωσης της πάγιας εγγύησης καλής εκτέλεσης µετά την
έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής στο 20% του αρχικού ύψους και
όχι στο 40% όπως ήταν µέχρι και σήµερα, µόνο στις ήδη εκτελούµενες συµβάσεις,
για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόµη πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
(παράγραφος 6 του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013).

Εκτιµούµε ότι ο χρονικός περιορισµός εφαρµογής – ειδικά στις δύο πρώτες περιπτώσεις δια
εγκυκλίων - αλλοιώνει την πραγµατική βούληση του νοµοθετικού σώµατος.
Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι µε τον χρονικό περιορισµό εφαρµογής των
ευεργετικών διατάξεων αποκλείεται εκείνο το τµήµα των εργοληπτικών επιχειρήσεων που,
εντός της κρίσης, είχαν την επιχειρηµατική ικανότητα να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται,
να παράγουν και να κατασκευάζουν, παρά τις αντιξοότητες και την παντελή έλλειψη
ρευστότητας.
Αυτοί, δηλαδή οι πιο συνεπείς στις συµβατικές υποχρεώσεις τους εργολήπτες, που
εργάζονται χωρίς χρονοτριβές, «τιµωρούνται» από την επιδεικνυόµενη επαγγελµατική
συνέπειά τους αφού εξαιρούνται των άκρως απαραίτητων και χρήσιµων διατάξεων που
εισηγηθήκατε και το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε.
Κατά συνέπεια θεωρούµε επιβεβληµένο σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις να αρθεί µε
κατάλληλες διατάξεις ο χρονικός περιορισµός εφαρµογής τους, προκειµένου να
µεγιστοποιηθεί το όφελος προς τον τεχνικό κόσµο και την συνολική οικονοµία και
απασχόληση στην Χώρα.
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