Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΕΝΩΣΗ

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

∆ΗΜ.

ΕΡΓΩΝ

(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)

Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)

Αχαρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε)

Θεµιστοκλέους 4 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ)

Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321
Αριθ. Πρωτ.2522/687/443/22141/2602

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010

Προς:
Τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών &
∆ικτύων
κ. ∆ηµήτρη Ρέππα
Θέµα: « Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών ».
Σχετ: Το υπ’ αριθµ. οικ.2310/11-5-2010 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα
∆ηµοσίων Έργων.

Κύριε Υπουργέ,
Με αφορµή και το παραπάνω σχετικό, επανερχόµαστε σε ένα πολύ σοβαρό θέµα που
σας έχουµε θέσει, τόσο προφορικά στις συναντήσεις µας, όσο και µε επιστολές µας και αφορά
την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών που δίδονται στις Υπηρεσίες κατά την
υλοποίηση των συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων.

Οι καταγγελίες, αλλά και γενικά οι

πληροφορίες που έχουµε, δείχνουν ότι υπάρχουν περιπτώσεις παραβάσεων µε πιθανές
ποινικές προεκτάσεις. Η κατάσταση αυτή νοθεύει τον υγιή ανταγωνισµό και
κατασυκοφαντεί ολόκληρο τον κατασκευαστικό κλάδο εξ αιτίας µεµονοµένων,
θέλουµε να πιστεύουµε, κρουσµάτων.
Κύριε Υπουργέ,
Το Υπουργείο ΥΠΟΜΕ∆Ι αποτελεί επιτελικό θεσµικό όργανο και ασκεί
εποπτικό ρόλο για όλο το φάσµα των έργων που εκτελούνται τόσο από τον στενό
όσο και από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Με βάση την παραπάνω αποστολή του, το Υπουργείο θα έπρεπε να έχει
θεσµοθετήσει όρους αλλά και υποχρεώσεις αµφότερων των συµβαλλοµένων για
τις εγγυητικές επιστολές των συµβάσεων που αφορούν τα εκτελούµενα έργα στο
σύνολο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Οι οργανώσεις µας και το σύνολο του Τεχνικού κόσµου κατ’ επανάληψη έχουν προτείνει
θεσµοθέτηση τέτοιων όρων και υποχρεώσεων, χωρίς δυστυχώς να εισακουσθούν µέχρι
σήµερα. Επανερχόµενοι στην προσπάθειά µας να συµβάλλουµε στην επίλυση του σοβαρού

αυτού προβλήµατος, προτείνουµε µε στόχο την προστασία του υγιούς ανταγωνισµού και
την νοµιµότητα υλοποίησης των συµβάσεων:
•

Η αναθέτουσα υπηρεσία να ελέγχει και επιβεβαιώνει την νοµιµότητα και
εγκυρότητα της προσκοµιζόµενης εγγυητικής επιστολής σε συνεργασία µε το
πιστωτικό ίδρυµα που την εξέδωσε.

•

Να αναρτώνται τα στοιχεία της κάθε εγγυητικής µαζί µε όλα τα άλλα στοιχεία
της σύµβασης στο διαδίκτυο.

•

Ο φορέας έκδοσης εγγυητικών επιστολών να µην κάνει αποδεκτή επιστροφή
οποιασδήποτε εγγυητικής, αν δεν συνοδεύεται µε αποδεικτικό στοιχείο της
υπηρεσίας.

•

Οι εγγυητικές επιστολές να φυλάσσονται σε χρηµατοκιβώτιο στην υπηρεσία
µε ευθύνη του προϊσταµένου αυτής και όχι στον φάκελο του κάθε έργου µαζί
µε πληθώρα άλλων στοιχείων και εγγράφων.

Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλούµε και πάλι να παρέµβετε προσωπικά και να ζητήσετε από όλες τις
αναθέτουσες αρχές του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα να ελέγξουν την εγκυρότητα

των

εγγυητικών επιστολών (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, δεκάτων) που έχουν στην κατοχή
τους, ιδιαίτερα δε, αυτές που αφορούν συµβάσεις που έχουν ανατεθεί µε µεγάλη έκπτωση.
Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία µε τα πιστωτικά ιδρύµατα
που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Αντιλαµβάνεστε ότι το θέµα αυτό συνδέεται άµεσα και µε τις υπερβολικές εκπτώσεις που
δίδονται στις δηµοπρασίες, γεγονός καταστροφικό τόσο για την ποιότητα των έργων, όσο και
για τις ίδιες τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Επί πλέον θα αποκατασταθεί µε τον τρόπο
αυτό και η αξιοπιστία του κατασκευαστικού κλάδου αλλά και της δηµόσιας
διοίκησης.

Με Τιµή
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις

Κοινοποίηση:
• Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη
• Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη
• Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας, & Κλιµατικής Αλλαγής, κα Τίνα Μπιρµπίλη
• Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
• Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κ. Χάρη Καστανίδη
• Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο
• Υπουργό Πολιτισµού & Τουρισµού,
κ. Παύλο Γερουλάνο
• Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γιώργο Παπανδρέου
• Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, κα Κατερίνα Μπατζελή
• Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, κα Άννα ∆ιαµαντοπούλου
• Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
• Υφυπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη,
• Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων, κ. Ιωάννη Οικονοµίδη
• Γενικό Γραµµατέα Συγχρηµατοδοτούµενων, κ. Σέργιο Λαµπρόπουλο
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
• ΚΕ∆ΚΕ (Υπόψη κ.κ. ∆ηµάρχων) (Με την παράκληση να προωθηθεί στου ∆ήµους)

(Υπόψη κ.κ. Προέδρων & ∆/ντων Συµβούλων)
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ΑΜΕΛ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ
∆ΕΠΑ
∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
∆ΕΠΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (∆ΕΗ)
ΕΑΒ ΑΕ
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ
Ε∆ΙΣΥ
ΕΘΕΛ
ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΕΛΤΑ
ΕΟΤ
ΕΡΓΟΣΕ
ΕΡΤ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΘ
ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΥ∆ΑΠ
ΕΥ∆ΑΠ
ΗΛΠΑΠ ΑΕ
ΗΣΑΠ ΑΕ
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
ΚΕ∆
ΜΕΤΟΧ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛ. ΥΠΑΛ.
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ΟΑ∆ΥΚ
ΟΑΕ∆
ΟΑΝΑΚ
ΟΑΣΑ
ΟΕΚ
ΟΛΘ
ΟΛΠ
ΟΕΕ
ΟΣΕ
ΟΣΚ ΑΕ
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ
ΤΡΑΜ ΑΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ)

