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Προς:
Τον Υπουργό Υποδοµών
Μεταφορών & ∆ικτύων
κ. Ιωάννη Ραγκούση
Κοινοποίηση :
•

Υφυπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι.
κ. Ιωάννη Μαγκριώτη

•

Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
κ. Ιωάννη Οικονοµίδη

Θέµα: «Πρόσκληση εργοληπτών για υπογραφή συµβάσεων δηµοσίων έργων –
Αλλαγές στον απαιτούµενο χρόνο έκδοσης των εγγυητικών επιστολών».

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Το τελευταίο διάστηµα, ενόψει της γενικότερης οικονοµικής κατάστασης και της
επιφυλακτικότητας του τραπεζικού συστήµατος να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς και
ειδικά του κατασκευαστικού τοµέα, τα αιτήµατα των κατασκευαστών για την έκδοση
εγγυητικών επιστολών αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη προσοχή και υποβάλλονται σε ενδελεχή
(οικονοµικό, τεχνικό και νοµικό) έλεγχο διαφόρων εσωτερικών επιτροπών των τραπεζών,
ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες εγκρίσεις, διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα.
Από την άλλη πλευρά οι δηµόσιες υπηρεσίες ακολουθούν την πρακτική αποστολής
προσκλήσεων προς τους υποψήφιους αναδόχους παρέχοντας πολύ σύντοµη προθεσµία,
συνήθως 15ήµερη, για την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παρότι η διάταξη του
άρθρου 30 παρ. 5 του ν. 3669/2008 προβλέπει την ως άνω προθεσµία ως την ελάχιστη
δυνατή.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι να µην υπάρχει επαρκής χρόνος για την προσκόµιση από
τους εργολήπτες των αναγκαίων εγγυητικών επιστολών, ύψους πολλών εκατοµµυρίων
αρκετές φορές , για την υπογραφή συµβάσεων δηµοσίων έργων, και να παρατηρείται το
φαινόµενο να κινδυνεύουν µε έκπτωση οι ανάδοχοι λόγω αδυναµίας να ανταποκριθούν στην
τεθείσα εκ της σχετικής προσκλήσεως σύντοµη προθεσµία για την υπογραφή των οικείων
συµβάσεων, παρότι η αδυναµία αυτή δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα.
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την παρέµβασή σας ώστε οι προσκλήσεις που
αποστέλλονται για την υπογραφή συµβάσεων δηµοσίων έργων να λαµβάνουν υπόψη τα
ανωτέρω και να παρέχουν ικανό χρόνο στους υποψήφιους αναδόχους για την προσκόµιση
των εγγυητικών επιστολών, ο οποίος να είναι τουλάχιστον ένας έως και δύο µήνες ανάλογα
µε το µέγεθος και το ύψος προϋπολογισµού του έργου.

Με τιµή,
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