ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 27591/ΣΣ/σβ

ΑΘΗΝΑ, 03Ιουνίου 2014
ΠΡΟΣ
Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων
κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη
ΚΟΙΝ.: Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Χρ. Σπίρτζη

ΘΕΜΑ: Ανάγκη έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης εξαίρεσης από τις διατάξεις
του Ν.4250/2014 της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ .
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
Με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» καταργήθηκε γενικώς η υποχρέωση υποβολής
πρωτοτύπων δηµοσίων εγγράφων (ήτοι, εγγράφων που εκδίδονται από δηµόσιες υπηρεσίες
και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα) από τους
ενδιαφερόµενους ως προς το σύνολο των συναλλαγών τους µε τις υπηρεσίες του δηµόσιου
τοµέα (στενού και ευρύτερου).
Απο την αναλυτική εξέταση των διατάξεων του νόµου καθίσταται προφανές ότι
καταργούνται ρητώς όλες ανεξαιρέτως οι αντικείµενες στις προβλέψεις του νόµου διατάξεις
της ισχύουσας νοµοθεσίας περί υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων δηµοσίων εγγράφων,
αυτοδικαίως, µετά την παρέλευση τριών µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου.
Στις κατά τα άνω αντικείµενες διατάξεις που καταργούνται ρητώς περιλαµβάνεται και η παρ.
2 του άρθρου 20 του Κ.∆.Ε., σύµφωνα µε την οποία, «για τη συµµετοχή εργοληπτικής
επιχείρησης οποιασδήποτε τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. σε δηµοπρασία δηµοσίου έργου, το οποίο δεν
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, απαιτείται η προσκόµιση αποκλειστικά
και µόνο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ.».
∆εδοµένου ότι η δηµοσίευση του νόµου στο Φ.Ε.Κ. έλαβε χώρα την 26.3.2014, εποµένως η
αυτοδίκαιη κατάργηση όλων των αντίθετων διατάξεων – µεταξύ αυτών και της παρ. 2 του
άρθρου 20 του Κ.∆.Ε. – επέρχεται την 27.6.2014.
Εποµένως, από 27.6.2014 όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα δύνανται να µετέχουν σε
όλους τους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων ανεξαρτήτως προϋπολογισµού (ήτοι και στους
«κάτω του ορίου») µε αντίγραφο πτυχίου.
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∆εδοµένου ότι η πρόβλεψη του νοµοθέτη για συµµετοχή στις δηµοπρασίες που δεν
υπερβαινουν το εκάστοτε οριζόµενο όριο εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών, µόνο µε
πρωτότυπη βεβαίωση του ΜΕΕΠ έγινε για να διασφαλιστεί ότι η υποβολή προσφορών θα
γίνεται από επιχειρήσεις που πραγµατικά ενδιαφέρονται για την υλοποίηση του εκάστοτε
έργου και για να µην διαταρράσονται οι υγιείς ανταγωνιστικές συνθήκες στις δηµοπρασίες
(θυµίζουµε ότι ήδη οι µέσες εκπτώσεις κυµαίνονται σε επίπεδα πάνω του 50%) παρακαλούµε
να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα που παρέχεται, βάσει του ακροτελεύτιου εδαφίου της
υποπαραγράφου δ’, ώστε, µε Κοινή Υπουργική σας Απόφαση να διατηρηθεί η απαίτηση
προσκόµισης αποκλειστικά και µόνο πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ για τη
συµµετοχή εργοληπτικής επιχείρησης οποιασδήποτε τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. σε δηµοπρασία
δηµοσίου έργου, το οποίο δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου.
Επισηµαίνουµε ότι η υπόψη Κοινή Υπουργική Απόφαση θα πρέπει να εκδοθεί µέχρι την
26.6.2014.
Σε αναµονή ικανοποίησης του αιτήµατός µας.
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