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Θέμα : Πρωτότυπα πιστοποιητικά εγγραφής στο ΜΕΕΠ των εργοληπτικών
επιχειρήσεων.
Κύριε Τπουργέ,
Ως γνωστό με το αρ. 1 Ν.4250/2014 (ΥΕΚ 74 Α/26-032014) τροποποιήθηκε το άρθρ.
11 Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και καταργήθηκε η υποχρέωση
προσκόμισης επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες και τους φορείς, που υπάγονται στην περ. α΄της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ως
άνω Νόμου και ορίστηκε ότι εφεξής υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά
υποχρεωτικώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
ή των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων αυτών.
Επιπλέον προβλέφθηκε μεταβατική περίοδος τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του
Νόμου στο ΥΕΚ , μετά την παρέλευση της οποίας η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων
εγγράφων, όπου ρητά προβλέπεται από την κειμένη νομοθεσία, καταργείται, εκτός
αν οριστεί άλλως με Κοινή Τπουργική Απόφαση των Τπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου
Τπουργού.
Όμως, ως αρμόδιο Τπουργείο, για λόγους που δεν γνωρίζουμε δεν προβήκατε σε
κάποια ενέργεια, με άμεση συνέπεια να έχει πλέον καταργηθεί η υποχρέωση
υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων
συμβάσεων έργων.
Όμως, η κατάργηση της υποχρεωτικής υποβολής στους διαγωνισμούς
του
πρωτοτύπου πιστοποιητικού εγγραφής των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ,
η οποία ρητά προβλέπεται στο Ν. 3669/08 για διαγωνισμούς
έργων με

προϋπολογισμό κάτω του κοινοτικού ορίου και η αντίστοιχη δυνατότητα
προσκόμισης φωτοαντιγράφου αυτού δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού
στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Δεδομένου ότι είναι υποχρεωμένοι οι ατομικοί εργολήπτες να προσέρχονται οι ίδιοι
στην Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να καταθέσουν ιδιοχείρως την προσφορά
τους δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους του ενός διαγωνισμού
ανά εβδομάδα, ενώ οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή νομικού
προσώπου δύνανται να καταθέτουν φακέλους προσφοράς, ταυτόχρονα, σε όσους
διαγωνισμούς επιθυμούν, αφού πλέον δεν δεσμεύονται από την υποχρέωση
προσκόμισης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού εγγραφής στο ΜΕΕΠ.
Υρονούμε λοιπόν ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης πρέπει άμεσα να ληφθεί μέριμνα
για την επαναφορά της υποχρέωσης προσκόμισης πρωτοτύπου πιστοποιητικού
εγγραφής στο ΜΕΕΠ στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής
έργων προϋπολογισμού μικρότερου του κοινοτικού ορίου (Διακήρυξη Σύπος Β), ή
έστω κάτω του ορίου του 1.500.000 ευρώ, που είναι το άνω όριο των ατομικών
εργοληπτικών επιχειρήσεων. Αυτό θα αποτρέψει παράλληλα και την τάση ίδρυσης
ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών για δυνατότητα περισσοτέρων συμμετοχών
στους διαγωνισμούς, πράγμα το οποίο οδηγεί και σε στρέβλωση του υγιούς
ανταγωνισμού.
Ελπίζοντας στην ικανοποίηση και υλοποίηση του παραπάνω αιτήματός μας
παραμένουμε στη διάθεσή σας για ενδεχόμενη παροχή διευκρινίσεων.
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