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Αριθ. Πρωτ. 29051/ΣM/ρκ  Αθήνα, 07 Ιουλίου 2015  
  

 

 Π Ρ Ο Σ  Τον 

Υπουργό Οικονοµικών  

κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο  

 

 Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών,  

Ναυτιλίας και Τουρισµού 

κ. Γεώργιο Σταθάκη 

 

ΚΟΙΝ.: - Αναπληρωτή Υπουργό Υποδοµών &  

   Μεταφορών και ∆ικτύων 

               κ. Χρήστο Σπίρτζη  

  - Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

  - Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 

  - Τράπεζα της Ελλάδος  

 

ΘΕΜΑ:  Επείγουσα ανάγκη αναβολής όλων των ∆ηµοπρασιών. 

ΣΧΕΤ.:  Η υπ'αριθµ. πρωτ. 29018/29-6-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό κ. 
  Σταθάκη µε θέµα: "Επείγουσα ανάγκη αναβολής όλων των ∆ηµοπρασιών."  

 

Κύριοι  Υπουργοί, 

Με την σχετική εξαιρετικά επείγουσα επιστολή µας και δεδοµένων των συνθηκών που έχουν 
δηµιουργηθεί στην Ελληνική Οικονοµία µε την τραπεζική αργία, που αποφασίστηκε τελικώς 
να διαρκέσει τουλάχιστον έως και τις 8 Ιουλίου 2015, είχαµε ζητήσει από την αρµόδια 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµίας την  Άµεση Έκδοση Εγκυκλίου, προς όλες τις 
Αναθέτουσες Αρχές της Χώρας, µε την οποία θα αποφασίζεται η αναβολή όλων των 
δηµοπρασιών ∆ηµοσίων Έργων που είναι προγραµµατισµένες για τις  30/6/2015 
καθώς και την Τρίτη 7/7/2015, αφού κανένα πιστωτικό ίδρυµα δεν µπορεί να εκδόσει 
Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής προς τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν, ενώ 
επίσης αµφίβολη είναι και η δυνατότητα µετακίνησης προς τους τόπους κατάθεσης 
προσφορών στις εν λόγω δηµοπρασίες, εξαιτίας του περιορισµού που έχει τεθεί στην κίνηση 
κεφαλαίων. 

 

Εν µέσω των σηµαντικότατων εξελίξεων στην Χώρα το αίτηµά µας δεν κατέστη εφικτό να 
ικανοποιηθεί, ωστόσο το υιοθέτησαν αρκετές Αναθέτουσες Αρχές, αντιλαµβανόµενες την 
µείωση του ανταγωνισµού που γεννά η συγκυρία στις σχετικές δηµοπρασίες.  

Παρόλα αυτά υπήρξαν και Αναθέτουσες Αρχές, οι οποίες διενήργησαν κανονικά τις 
δηµοπρασίες αφού Συνάδελφοι Εργολήπτες είχαν την δυνατότητα να εκδώσουν την 
απαραίτητη εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε διαγωνισµό, µέσω της πιστωτικής µερίδας 
που τηρούν στο ΤΣΜΕ∆Ε.  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
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Κύριοι Υπουργοί, 

 

εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι ένα από τα πολλά αποτελέσµατα της ισχύος της τραπεζικής 
αργίας είναι και η δηµιουργία εργοληπτών δύο ταχυτήτων:  

 

(α) αυτών που δεν έχουν Πιστωτική Μερίδα στο ΤΣΜΕ∆Ε και  η έκδοση όλων των 
εγγυητικών τους είναι αδύνατη και 

(β)  αυτών που τηρούν Πιστωτική Μερίδα στο ΤΣΜΕ∆Ε και µπορούν ακόµη και εν µέσω 
τραπεζικής αργίας να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές. 

 

Το αποτέλεσµα είναι ότι θίγονται κατάφωρα τα συµφέροντα των επιχειρήσεων της πρώτης 
κατηγορίας, ενώ ακόµη πιο σηµαντικό αποτέλεσµα είναι ο µειωµένος ανταγωνισµός που 
θα ανακύψει στις δηµοπρασίες των 30/6/2015 και 7/7/2015 λόγω της αδυναµίας 
συµµετοχής σηµαντικής µερίδας εργοληπτικών επιχειρήσεων.  

 

Εφόσον δεν είναι εφικτή η υιοθέτηση του αιτήµατος έκδοσης εγκυκλίου, προς όλες τις 
Αναθέτουσες Αρχές της Χώρας, µε την οποία θα αποφασίζεται η αναβολή όλων των 
δηµοπρασιών ∆ηµοσίων Έργων που είναι προγραµµατισµένες για τις  30/6/2015 
καθώς και την Τρίτη 7/7/2015, το οποίο και επαναλαµβάνουµε, παρακαλούµε να 
επιτρέψετε στα Ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύµατα την λειτουργία έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών εις όφελος του ανταγωνισµού κατά τις δηµοπρασίες που διεξάγονται στην 
παρούσα συγκυρία.  

 

Ευχόµενοι - εκ νέου - να ανταποκριθείτε άµεσα στο αυτονόητο αίτηµά µας, παραµένουµε 
στη διάθεσή σας. 

 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  

 


