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ΑΘΗΝΑ, 26 Σεπτεµβρίου 2016
Π Ρ Ο Σ Τον
Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
κ. Αθανάσιο Καπρέλη
ΑΝΑΚ.: 1)

2)

3)

Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης &
Τουρισµού
κ. Γεώργιο Σταθάκη
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων
κ. Χρήστο Σπίρτζη
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Ευάγγελο Αποστόλου

ΘΕΜΑ: Άρνηση Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πληρωµής εγκεκριµένων λογαριασµών έργων.
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθµ 30368/6-9-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ.
Κύριε Πρόεδρε,
Εργοληπτικές εταιρίες – µέλη µας µας ενηµερώνουν, ότι οι Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
δηµιουργούν προβλήµατα κατά τη διαδικασία πληρωµής προκαταβολών, ισχυριζόµενες ότι
µε βάση την Κοινοτική Νοµοθεσία (Κανονισµός ΕΕ υπ’ αριθµ. 1303/2013) για να γίνει η
χορήγηση της προκαταβολής πρέπει να υπάρχει ισόποση Εγγυητική Επιστολή υπέρ
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Τόσο εµείς όσο και τα Μέλη µας αλλά και οι αρµόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές αδυνατούµε να
κατανοήσουµε την άρνηση χορήγησης προκαταβολών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τη στιγµή που
ο Ανάδοχος έχει ήδη καταθέσει τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία Εγγυητικές Επιστολές
καλής εκτέλεσης στον Κύριο του Έργου (παρ. 15 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, όπως
ισχύει σήµερα και άρθρο 51 του Ν.3669/2008).
∆εν υπάρχει σε γνώση µας κάποια νοµοθετική διάταξη που να στηρίζει τον ισχυρισµό που
προβάλλουν οι Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πρόσθετη αυτή απαίτηση και κατά
συνέπεια οφείλουµε να συστήσουµε στα Μέλη µας να προστρέξουν στην χρήση κάθε
δικαιώµατός τους, ένδικου ή άλλου, προκειµένου να προστατεύσουν την επιχειρηµατική τους
οντότητα από καταχρηστικές συµπεριφορές.
Επισηµαίνουµε ότι αν δεν υπάρξει άµεση επίλυση του προβλήµατος, το οποίο φέρνει τις
εργοληπτικές εταιρείες που εκτελούν έργα ΟΠΕΚΕΠΕ σε µειονεκτική θέση έναντι των
υπολοίπων αναδόχων που εκτελούν όλα τα υπόλοιπα δηµόσια έργα στην Ελλάδα και για τα
οποία δεν ζητούνται επιπλέον εγγυητικές επιστολές, για τη χορήγηση προκαταβολής, η
κατάσταση θα αποβεί εις βάρος των έργων σε όρους έγκαιρης υλοποίησης αλλά και
απορροφητικότητας των Κοινοτικών Πόρων.
Με τιµή,
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