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Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Κοιν. ΤΣΜΕ∆Ε
ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών»

Κύριοι,
µε την παρούσα σας γνωρίζουµε ότι οι τοµείς Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
του ΕΤΑΑ (πρ. ΤΣΜΕ∆Ε) δηµιούργησαν µια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία µε την οποία
ελέγχεται άµεσα η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολής, εκδίδοντας τη σχετική βεβαίωση
µε µηδενική χρονική καθυστέρηση.

Η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιµη ήδη απο τις 7 Απριλίου 2014 για τις
εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε Αθήνας και αναµένεται ότι θα συνεισφέρει
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΑ στην επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών των δηµοσίων έργων
όπου ήδη απο το πρώτο στάδιο ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών συµµετοχής απαιτείται
ο έλεγχος εγκυρότητας των σχετικών εγγυητικών επιστολών, διαδικασία, που σήµερα
διαρκεί τουλάχιστον 20 ηµέρες.
Με δεδοµένο ότι ο ΣΑΤΕ είναι η αντιπροσωπευτικότερη Πανελλήνια Εργοληπτική Οργάνωση
τεχνικών εταιρειών εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ, εκπροσωπώντας πανελλαδικά περισσότερες
από 900 εργοληπτικές εταιρείες, που αποτελούν το µεγαλύτερο και δυναµικότερο τµήµα του
κλάδου των εργοληπτικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στο τοµέα των ∆ηµοσίων
Έργων της χώρας και γνωρίζοντας ότι πολλές απο τις εταιρείες µέλη µας επιλέγουν τις
υπόλοιπες τράπεζες µέλη της ένωσής σας για την έκδοση των εγγυητικών τους επιστολών
ζητάµε την ανάπτυξη σχετικής εφαρµογής και από την Ένωσή σας προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί απο τα τραπεζικά ιδρύµατα.
Εκτιµούµε ότι η εν λόγω εφαρµογη πέραν της αυθηµερόν διεκπεραίωσης των διαγωνισµών
των δηµοσίων έργων θα ενδυναµώσει την διαφάνεια στις συναλλαγές των ελληνικών
τραπεζών µε τα µέλη µας ενώ για την υλοποίησή της θεωρούµε ότι δεν θα απαιτηθουν ούτε
επιπλέον πόροι ούτε επιπλέον χρόνος αφου ήδη τα συστήµατα των τραπεζών έχουν απο
χρόνια διασυνδεθεί µέσω του ∆ΙΑΣ.
Με τιµή,
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