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       ΠΡΟΣ  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ      1. Υπουργό Οικονοµικών κ.Ι. Στουρνάρα 

       2. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών  

       κ. Χ. Σταϊκούρα 

       3. Υφυπουργό Οικονοµικών  

       κ. Γ. Μαυραγάνη 

       4. Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων  

       κ. Χάρη Θεοχάρη 

 

ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό Ενηµερότητας για συµµετοχή σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων 
[Άρθρο 12 N. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), (ΠΟΛ.1274/27.12.13, 
ΠΟΛ.1065/23.2.14)].  

 

Κύριοι, 

διαµαρτυρόµεθα έντονα για την διαδικασία έκδοσης αποδεικτικών ενηµερότητας σε 
εφαρµογή της ΠΟΛ.1274/27.12.13, όπως ισχύει µετά την ΠΟΛ.1065/23.2.14, η οποία έχει 
δηµιουργήσει ανυπέρβλητο πρόβληµα στις Επιχειρήσεις - Μέλη του Συνδέσµου µας, που 
ασχολούνται µε την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την περίπτωση δ, της παραγράφου 1, του άρθρου 1, της 
παραπάνω ΠΟΛ.1274, προβλέπεται ως υποχρεωτική  η προσκόµιση αποδεικτικού ως εξής: 

«δ. Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς ανάληψης εκτέλεσης δηµοσίων έργων ή προµηθειών 
από το ∆ηµόσιο Τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. Το αποδεικτικό 
ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον υποβάλλοντα την προσφορά στην υπηρεσία που 
υποβάλλεται η προσφορά.» 

Επειδή οι διακηρύξεις των δηµοπρασιών ανάληψης ∆ηµοσίων Έργων, του επόµενου µήνα, 
δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων, η µέχρι πρότινος διαδικασία λήψης των σχετικών 
αποδεικτικών για τα µέλη µας, ήταν η µετάβαση στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. µία φορά τον µήνα και 
έκαναν αίτηση για ικανό αριθµό αποδεικτικών για συµµετοχή σε ∆ηµοπρασίες του ∆ηµοσίου, 
για να καλύψουν τις ανάγκες ενός µηνός, όση ήταν και η διάρκεια ισχύος των εν λόγω 
αποδεικτικών. 

Κατόπιν της παραπάνω ΠΟΛ., έχουµε καταγγελίες από όλα τα µέλη µας ότι οι αρµόδιες 
∆.Ο.Υ., επιµένουν στην χορήγηση αποδεικτικών ενηµερότητας «Για κάθε νόµιµη χρήση 
(εκτός είσπραξης χρηµάτων και µεταβίβασης ακινήτων)», η οποία περιλαµβάνει την 
συµµετοχή  σε ∆ηµοπρασίες του ∆ηµοσίου, σε ένα αποδεικτικό για κάθε συγκεκριµένη 
∆ηµοπρασία, που θα αναφέρεται στην αίτηση. 

Αυτό όµως δηµιουργεί σοβαρότατα προβλήµατα, διότι οι ∆ηµοπρασίες δεν είναι εκ των 
προτέρων γνωστές και αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να µεταβαίνουν στις ∆.Ο.Υ. κάθε φορά 
που θέλουν να συµµετάσχουν σε ∆ηµοπρασία του ∆ηµοσίου, αντιµετωπίζοντας τις γνωστές 
ουρές, απεργίες κλπ., κλπ. 
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Προβλήµατα άνευ λόγου και αιτίας αφού, εφόσον οι επιχειρήσεις είναι φορολογικά ενήµερες, 
ποιος είναι ο λόγος να µην τους χορηγούνται  αποδεικτικά ενηµερότητας «Για κάθε νόµιµη 
χρήση (εκτός είσπραξης χρηµάτων και µεταβίβασης ακινήτων)», σε όποιο αριθµό 
επιθυµούν. 

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούµε για την άµεση τροποποίηση της 
παραπάνω ΠΟΛ., ώστε ειδικά για την συµµετοχή σε ∆ηµοπρασίες τα αποδεικτικά 
ενηµερότητας να χορηγούνται ανεξαρτήτως αριθµού και άνευ συγκεκριµένων 
∆ηµοπρασιών. 

 
Με τιµή, 

 
                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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