ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.:30791

ΑΘΗΝΑ, 04 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ
Π Ρ Ο Σ Τον
∆ήµο Γόρτυνας Ηρακλείου

ΘΕΜΑ: Αίτηµα αναβολής του διαγωνισµού του έργου "Κατασκευή δευτερεύοντος
δικτύου αποχέτευσης λυµάτων και ιδιωτικών συνδέσεων εντός οικισµού Αγίας
Βαρβάρας, µε προϋπολογισµό 444.950,00 €" που δηµοπρατείται από τον ∆ήµο
Γόρτυνας Ηρακλείου στις 10.01.2017
Αγαπητοί κύριοι
Σας πληροφορούµε ότι λόγω της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων για είσπραξη και βεβαίωση
ασφαλιστικών εισφορών από το ΤΣΜΕ∆Ε στο ΕΦΚΑ από την 01/01/2017, έχει διακοπεί
ήδη από τις 31.12.2016 η δυνατότητα πληρωµής και βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών
τόσο από το ΤΣΜΕ∆Ε όσο και από το ΕΦΚΑ.
Με δεδοµένα τα παραπάνω και προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή
και ανταγωνισµός στην διαγωνιστική διαδικασία του εν θέµατι έργου παρακαλούµε για την
αναβολή του παραπάνω διαγωνισµού µέχρις ότου καταστεί δυνατή η πληρωµή
ασφαλιστικών εισφορών και η έκδοση βεβαιώσεων µη οφειλής από το ΕΦΚΑ.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε και σχετική επιστολή του Συνδέσµου µας προς την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Με τιµή,

Συν:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ

Η από 4.1.2017 επείγουσα επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Αδυναµία χορήγησης
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας σε ασφαλισµένους του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε Παράκληση παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων µέχρι της πλήρους
οµαλοποίησης των συστηµάτων του νέου ενιαίου φορέα».

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
w w w . s a t e . g r
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.: 30792

ΑΘΗΝΑ, 05 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ
∆ήµο Θέρµης Νοµού Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Αίτηµα αναβολής του διαγωνισµού του έργου «ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ & ΚΑΤ’
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 5ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ- ΤΡΙΑ∆ΙΟΥ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ» που δηµοπρατείται από
τον ∆ήµο Θέρµης στις 10.01.2017
Αγαπητοί κύριοι
Σας πληροφορούµε ότι λόγω της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων για είσπραξη και βεβαίωση
ασφαλιστικών εισφορών από το ΤΣΜΕ∆Ε στο ΕΦΚΑ από την 01/01/2017, έχει διακοπεί
ήδη από τις 31.12.2016 η δυνατότητα πληρωµής και βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών
τόσο από το ΤΣΜΕ∆Ε όσο και από το ΕΦΚΑ.
Με δεδοµένα τα παραπάνω και προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή
και ανταγωνισµός στην διαγωνιστική διαδικασία του εν θέµατι έργου παρακαλούµε για την
αναβολή του παραπάνω διαγωνισµού µέχρις ότου καταστεί δυνατή η πληρωµή
ασφαλιστικών εισφορών και η έκδοση βεβαιώσεων µη οφειλής από το ΕΦΚΑ.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε και σχετική επιστολή του Συνδέσµου µας προς την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Με τιµή,

Συν:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ

Η από 4.1.2017 επείγουσα επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Αδυναµία χορήγησης
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας σε ασφαλισµένους του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε Παράκληση παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων µέχρι της πλήρους
οµαλοποίησης των συστηµάτων του νέου ενιαίου φορέα».

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
w w w . s a t e . g r
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.: 30793

ΑΘΗΝΑ, 05 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ
∆ήµο Ηρακλείου Κρήτης

ΘΕΜΑ: Αίτηµα αναβολής του διαγωνισµού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ∆ΕΙΛΙΝΩΝ» που δηµοπρατείται από τον ∆ήµο
Ηρακλείου Κρήτης στις 10.01.2017.
Αγαπητοί κύριοι
Σας πληροφορούµε ότι λόγω της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων για είσπραξη και βεβαίωση
ασφαλιστικών εισφορών από το ΤΣΜΕ∆Ε στο ΕΦΚΑ από την 01/01/2017, έχει διακοπεί
ήδη από τις 31.12.2016 η δυνατότητα πληρωµής και βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών
τόσο από το ΤΣΜΕ∆Ε όσο και από το ΕΦΚΑ.
Με δεδοµένα τα παραπάνω και προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή
και ανταγωνισµός στην διαγωνιστική διαδικασία του εν θέµατι έργου παρακαλούµε για την
αναβολή του παραπάνω διαγωνισµού µέχρις ότου καταστεί δυνατή η πληρωµή
ασφαλιστικών εισφορών και η έκδοση βεβαιώσεων µη οφειλής από το ΕΦΚΑ.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε και σχετική επιστολή του Συνδέσµου µας προς την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Με τιµή,

Συν:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ

Η από 4.1.2017 επείγουσα επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Αδυναµία χορήγησης
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας σε ασφαλισµένους του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε Παράκληση παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων µέχρι της πλήρους
οµαλοποίησης των συστηµάτων του νέου ενιαίου φορέα».

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
w w w . s a t e . g r
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.: 30794

ΑΘΗΝΑ, 05 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ
∆ήµο Ρεθύµνης

ΘΕΜΑ: Αίτηµα αναβολής του διαγωνισµού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ» που δηµοπρατείται από τον ∆ήµο Ρεθύµνης
στις 10.01.2017.
Αγαπητοί κύριοι
Σας πληροφορούµε ότι λόγω της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων για είσπραξη και βεβαίωση
ασφαλιστικών εισφορών από το ΤΣΜΕ∆Ε στο ΕΦΚΑ από την 01/01/2017, έχει διακοπεί
ήδη από τις 31.12.2016 η δυνατότητα πληρωµής και βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών
τόσο από το ΤΣΜΕ∆Ε όσο και από το ΕΦΚΑ.
Με δεδοµένα τα παραπάνω και προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή
και ανταγωνισµός στην διαγωνιστική διαδικασία του εν θέµατι έργου παρακαλούµε για την
αναβολή του παραπάνω διαγωνισµού µέχρις ότου καταστεί δυνατή η πληρωµή
ασφαλιστικών εισφορών και η έκδοση βεβαιώσεων µη οφειλής από το ΕΦΚΑ.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε και σχετική επιστολή του Συνδέσµου µας προς την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Με τιµή,

Συν:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ

Η από 4.1.2017 επείγουσα επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Αδυναµία χορήγησης
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας σε ασφαλισµένους του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε Παράκληση παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων µέχρι της πλήρους
οµαλοποίησης των συστηµάτων του νέου ενιαίου φορέα».

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
w w w . s a t e . g r
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.: 30795

ΑΘΗΝΑ, 05 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ
∆ήµο Αρχανών – Αστερουσίων

ΘΕΜΑ: Αίτηµα αναβολής του διαγωνισµού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΤΣΕΤΟΥ
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΛΙ∆ΟΧΩΡΙΟΥ» που δηµοπρατείται από τον ∆ήµο Αρχανών Αστερουσίων στις 10.01.2017.
Αγαπητοί κύριοι
Σας πληροφορούµε ότι λόγω της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων για είσπραξη και βεβαίωση
ασφαλιστικών εισφορών από το ΤΣΜΕ∆Ε στο ΕΦΚΑ από την 01/01/2017, έχει διακοπεί
ήδη από τις 31.12.2016 η δυνατότητα πληρωµής και βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών
τόσο από το ΤΣΜΕ∆Ε όσο και από το ΕΦΚΑ.
Με δεδοµένα τα παραπάνω και προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή
και ανταγωνισµός στην διαγωνιστική διαδικασία του εν θέµατι έργου παρακαλούµε για την
αναβολή του παραπάνω διαγωνισµού µέχρις ότου καταστεί δυνατή η πληρωµή
ασφαλιστικών εισφορών και η έκδοση βεβαιώσεων µη οφειλής από το ΕΦΚΑ.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε και σχετική επιστολή του Συνδέσµου µας προς την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Με τιµή,

Συν:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ

Η από 4.1.2017 επείγουσα επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Αδυναµία χορήγησης
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας σε ασφαλισµένους του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε Παράκληση παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων µέχρι της πλήρους
οµαλοποίησης των συστηµάτων του νέου ενιαίου φορέα».

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
w w w . s a t e . g r
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.: 30796

ΑΘΗΝΑ, 05 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ
Π Ρ Ο Σ Την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Τηλ.: 2313-331143
Φαξ: 2313-331115
ΘΕΜΑ: Αίτηµα αναβολής του διαγωνισµού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΣ» που δηµοπρατείται από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις 10.01.2017
Αγαπητοί κύριοι
Σας πληροφορούµε ότι λόγω της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων για είσπραξη και βεβαίωση
ασφαλιστικών εισφορών από το ΤΣΜΕ∆Ε στο ΕΦΚΑ από την 01/01/2017, έχει διακοπεί
ήδη από τις 31.12.2016 η δυνατότητα πληρωµής και βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών
τόσο από το ΤΣΜΕ∆Ε όσο και από το ΕΦΚΑ.
Με δεδοµένα τα παραπάνω και προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή
και ανταγωνισµός στην διαγωνιστική διαδικασία του εν θέµατι έργου παρακαλούµε για την
αναβολή του παραπάνω διαγωνισµού µέχρις ότου καταστεί δυνατή η πληρωµή
ασφαλιστικών εισφορών και η έκδοση βεβαιώσεων µη οφειλής από το ΕΦΚΑ.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε και σχετική επιστολή του Συνδέσµου µας προς την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Με τιµή,

Συν:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ

Η από 4.1.2017 επείγουσα επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Αδυναµία χορήγησης
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας σε ασφαλισµένους του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε Παράκληση παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων µέχρι της πλήρους
οµαλοποίησης των συστηµάτων του νέου ενιαίου φορέα».

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
w w w . s a t e . g r
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.: 30797

ΑΘΗΝΑ, 05 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ
Π Ρ Ο Σ Τον
∆ήµο Πυλαίας - Χορτιάτη
Τηλ.: 2313-302723
Φαξ: 2310-334191
ΘΕΜΑ: Αίτηµα αναβολής του διαγωνισµού του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ» που δηµοπρατείται από
τον ∆ήµο Πυλαίας - Χορτιάτη στις 10.01.2017
Αγαπητοί κύριοι
Σας πληροφορούµε ότι λόγω της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων για είσπραξη και βεβαίωση
ασφαλιστικών εισφορών από το ΤΣΜΕ∆Ε στο ΕΦΚΑ από την 01/01/2017, έχει διακοπεί
ήδη από τις 31.12.2016 η δυνατότητα πληρωµής και βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών
τόσο από το ΤΣΜΕ∆Ε όσο και από το ΕΦΚΑ.
Με δεδοµένα τα παραπάνω και προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή
και ανταγωνισµός στην διαγωνιστική διαδικασία του εν θέµατι έργου παρακαλούµε για την
αναβολή του παραπάνω διαγωνισµού µέχρις ότου καταστεί δυνατή η πληρωµή
ασφαλιστικών εισφορών και η έκδοση βεβαιώσεων µη οφειλής από το ΕΦΚΑ.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε και σχετική επιστολή του Συνδέσµου µας προς την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Με τιµή,

Συν:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ

Η από 4.1.2017 επείγουσα επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Αδυναµία χορήγησης
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας σε ασφαλισµένους του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε Παράκληση παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων µέχρι της πλήρους
οµαλοποίησης των συστηµάτων του νέου ενιαίου φορέα».
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.: 30798

ΑΘΗΝΑ, 05 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ
Π Ρ Ο Σ Τον
∆ήµο Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2313-318458
ΘΕΜΑ: Αίτηµα αναβολής του διαγωνισµού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Β, Γ, ∆, ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆.Θ., ΕΤΟΥΣ 2016»
που δηµοπρατείται από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης στις 10.01.2017
Αγαπητοί κύριοι
Σας πληροφορούµε ότι λόγω της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων για είσπραξη και βεβαίωση
ασφαλιστικών εισφορών από το ΤΣΜΕ∆Ε στο ΕΦΚΑ από την 01/01/2017, έχει διακοπεί
ήδη από τις 31.12.2016 η δυνατότητα πληρωµής και βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών
τόσο από το ΤΣΜΕ∆Ε όσο και από το ΕΦΚΑ.
Με δεδοµένα τα παραπάνω και προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή
και ανταγωνισµός στην διαγωνιστική διαδικασία του εν θέµατι έργου παρακαλούµε για την
αναβολή του παραπάνω διαγωνισµού µέχρις ότου καταστεί δυνατή η πληρωµή
ασφαλιστικών εισφορών και η έκδοση βεβαιώσεων µη οφειλής από το ΕΦΚΑ.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε και σχετική επιστολή του Συνδέσµου µας προς την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Με τιµή,

Συν:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ

Η από 4.1.2017 επείγουσα επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Αδυναµία χορήγησης
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας σε ασφαλισµένους του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε Παράκληση παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων µέχρι της πλήρους
οµαλοποίησης των συστηµάτων του νέου ενιαίου φορέα».
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