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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ

Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Χρήστο Σπίρτζη
ΚΟΙΝ.: - Πρόεδρο Επιτροπής ΜΕΕΠ
- Υπηρεσία ∆.15

ΘΕΜΑ:

Οξύτατο το πρόβληµα των εργοληπτικών επιχειρήσεων από την µη
λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ και της Υπηρεσίας ∆15.

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθµ. 31746/26-10-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
µε την παρούσα οφείλουµε να σας επισηµάνουµε ότι κανένα από τα προβλήµατα
που έχει επιφέρει η άµεση έναρξη ισχύος των διατάξεων του Π.∆. 123/2017 και τα οποία
αναδείξαµε µε την σχετική επιστολή µας δεν έχει επιλυθεί µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό
από την άσκηση της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας πολλών µελών του Συνδέσµου µας
των οποίων η βεβαίωση εγγραφής των τυγχάνει να λήγει στο χρονικό διάστηµα που
διανύουµε.
Όπως γνωρίζετε η άσκηση της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας σχετίζεται άµεσα
µε την ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης.
Η συνεχιζόµενη αδυναµία λειτουργίας της Επιτροπής αλλά και της υποστηρικτικής
της Υπηρεσίας ∆15 από τις 12 Οκτωβρίου 2017, ηµέρα δηµοσίευσης στο ΦΕΚ του Π∆
123/2017, λόγω ελλείψεως πρόβλεψης µεταβατικών διατάξεων, στην ουσία συνεπάγεται
την απαγόρευση άσκησης της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας σε αρκετές επιχειρήσεις
µέλη µας, χωρίς να φέρουν καµία ευθύνη, µε συνοδό αποτέλεσµα τον περιορισµό του
επιτυγχανόµενου ανταγωνισµού σε πλείστες δηµοπρασίες έργων.
Οξύτατο πρόβληµα αντιµετωπίζουν και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που καλούνται
από τις Αναθέτουσες Αρχές εντός ρητής και συγκεκριµένης ηµεροµηνίας να υποβάλλουν
επικαιροποιηµένα
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προσκοµίσουν επικαιροποιηµένη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, και πάλι χωρίς να φέρουν
καµία ευθύνη, µε κίνδυνο, πέραν της απώλειας της σύµβασης, να εκπέσει και η εγγυητική
τους επιστολή σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Παρακαλούµε και πάλι για την ανάληψη των απαιτούµενων πρωτοβουλιών εκ
µέρους σας σε άµεσο χρόνο για την επίλυση τουλάχιστον των πρακτικών προβληµάτων
που έχουν προκύψει (π.χ. λήξη πτυχίων), ώστε να εξυπηρετούνται οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις µέλη µας, ακόµη και εάν χρειαστεί η, µε νοµοθετική σας πρωτοβουλία,
ολιγόµηνη, π.χ. 3µηνη, παράταση των πτυχίων που λήγουν.
Με τιµή,
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