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Θέμα : «Ρύθμιση θέματος πιστοποιητικών και βεβαιώσεων μέσω πρόβλεψης
σε ΠΝΠ».
Σχετ. : Η με αρ. 4222/3-4-2020 επιστολή μας
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με τη παραπάνω σχετική επιστολή μας στο πλαίσιο της γενικότερης
διασφάλισης της ενημερότητας στις τεχνικές εταιρίες, ζητήσαμε πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις και κάθε μορφής παρόμοια έγγραφα που δεν εκδίδονται
ηλεκτρονικά, να υποκαθίστανται με Υπεύθυνες Δηλώσεις συνοδευόμενες από
την αντίστοιχη αίτηση για την έκδοση των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ.
Ωστόσο όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σήμερα όσον αφορά τα
πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, παρουσιάζεται αδυναμία
λειτουργίας του ή πολύ μεγάλα προβλήματα. Ειδικότερα μάλιστα στο
Πρωτοδικείο της Αθήνας (Ευελπίδων) είναι αδύνατη η κατάθεση αίτησης.
Σημειώνεται ιδιαίτερα πέραν της αναγκαιότητας για την ενημερότητα πτυχίου,
τα ανωτέρω πιστοποιητικά είναι απαραίτητα και για την υπογραφή συμβάσεων
όπου απαιτούνται επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα στην
περίπτωση που εκπνεύσει η προθεσμία προσκόμισης να δημιουργείται ο
κίνδυνος της καταχρηστικής κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής του
μειοδότη, όταν μάλιστα μόνο στην περίπτωση του ΥΠΟΜΕ έχει εκδοθεί σχετική
Υπουργική Απόφαση που αναστέλλει τις προθεσμίες.
Ακόμη και στην περίπτωση που γινόταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν μερικώς
τα ανωτέρω προβλήματα, και πάλι δεν είναι δυνατόν να υπογραφούν συμβάσεις
λαμβάνοντας υπόψη και τον σχετικό έλεγχο δικαιολογητικών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

Κύριε Υπουργέ, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μη σταματήσει η
κατασκευαστική δραστηριότητα στην χώρα και προφανώς να υπογραφούν και
νέες συμβάσεις που την ενισχύουν, ώστε να είναι δυνατή η άμεση και με την
απαιτούμενη έντονη περαιτέρω δραστηριοποίηση και επίταση εργασιών
συνέχιση της μετά το τέλος της κρίσης, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και
σε ικανοποίηση της εξαιρετικά μεγάλης ανάγκης για επιταχυνόμενους ρυθμούς
ανάπτυξης, που θα καλύψουν το μεγάλο κενό και την υστέρηση της περιόδου
της πανδημίας. Για τον σκοπό αυτό άλλωστε σας έχουμε αποστείλει επιστολές
με ιδιαίτερη έμφαση γενικότερα σε αυτό το ζητούμενο και με σειρά προτάσεων.
Για τον λόγο αυτό και ανεξάρτητα από την μεγάλη ανάγκη της αποτροπής
κινδύνων που αναπτύχθηκαν ανωτέρω, σας παρακαλούμε για την ρύθμιση και
του συγκεκριμένου θέματος που αφορά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, με
ρύθμιση γενική που είναι δυνατόν να γίνει μόνο μέσω πρόβλεψης σε Π.Ν.Π. και
που θα καλύπτει όλους τους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου.
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