Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018
Αριθ.Πρωτ.466
Προς
Τον Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Αθανάσιο Ηλιόπουλο
Κοινοποίηση:
-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κα Έφη Αχτσιόγλου
-Υπουργό Επικρατείας, κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη
- Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Γεώργιο Καταπόδη
Θέμα: Έκδοση πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ. 2 Ν. 4412/2016.
Κύριε Γραμματέα,
Με αφορμή το υπ΄αριθμ πρωτ. 318/2018 έγγραφό σας, που αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και σε συνέχεια
προηγούμενων εγγράφων σας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
Στο αρθρ. 23.3. ββ της διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής
δημοσίου έργου απαιτείται η προσκόμιση «πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς».
Δεδομένου ότι η έκδοση πιστοποιητικού από την ως άνω Διεύθυνση προς το
παρόν δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί καθώς είναι προς ολοκλήρωση η διαδικασία
υλοποίησης σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ συστήνετε να εφαρμόζονται
στις διαγωνιστικές διαδικασίες οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 80 Ν. 4412/2016,
που προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού με ένορκη βεβαίωση.
Η ως άνω σύσταση όμως, όχι μόνο δεν επέλυσε το πρόβλημα, αλλά
δημιούργησε σοβαρή υποχρέωση, χρονική και οικονομική επιβάρυνση στα μέλη της
Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, οι οποίοι καλούνται να προβαίνουν
καθημερινά σε έκδοση ένορκης βεβαίωσης δαπανώντας χρήματα και χρόνο για να
καλύψουν την απαίτηση ενός πιστοποιητικού, που δεν εκδίδεται.
Ζητούμε λοιπόν την αντικατάσταση της ένορκης βεβαίωσης από υπεύθυνη
δήλωση του οικονομικού φορέα ως παροδική, ορθή και ανέξοδη λύση μέχρι να
υπάρξει η δυνατότητα έκδοσης του ως άνω πιστοποιητικού.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ
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