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κ. Καραμανλή
Θέμα : Προτάσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων στον κλάδο των μελετητών των
έκτακτων μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Μετά την ανακοίνωση των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση
της εξάπλωσης του κορωνοϊού με στόχο την θωράκιση της χώρας, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι δημιουργούνται προβλήματα στις δραστηριότητες των μελών μας
και στην οικονομική βιωσιμότητα των γραφείων μας. Οι επακόλουθες επιδράσεις
αφορούν στην δυνατότητα διατήρησης του τομέα εκπόνησης μελετών ως μοχλού της
αναπτυξιακής προσπάθειας που επιχειρείτε.
Με στόχο την μείωση των προβλημάτων που ήδη καταγράφονται και μετά από μία
αρχική προσέγγιση, θα θέλαμε να σας προτείνουμε, να εξετάσετε την λήψη μέτρων
που θα βοηθήσουν στην διαχείριση της κατάστασης, κωδικοποιώντας στα κατωτέρω:
1. Περιπτώσεις νέων διαγωνισμών
Να αυξηθεί ο χρόνος υποβολής των προσφορών κατά τον χρόνο ισχύος των
εκτάκτων μέτρων.
2. Περιπτώσεις εξελισσόμενων διαγωνισμών μελετών
Να αυξηθεί ο χρόνος υποβολής προσφορών κατά τον χρόνο ισχύος των
εκτάκτων μέτρων. Η αύξηση του χρόνου να γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού, διότι η τήρηση της
προβλεπόμενης διαδικασίας λήψης αποφάσεων δεν είναι δυνατόν πολλές φορές
να τηρηθεί (π.χ. συνεδριάσεις πολυμελών οργάνων)
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3. Περιπτώσεις

διαγωνισμών

μεταξύ

ολοκλήρωσης

διαγωνιστικής

διαδικασίας και υπογραφής σύμβασης.
Να παραταθεί ο χρόνος για την υπογραφή της σύμβασης ή ο χρόνος υποβολής
δικαιολογητικών μετά το πέρας των εκτάκτων μέτρων, εφ’ όσον ζητηθεί από τον
Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος στην αίτηση του θα αναφέρει τα προβλήματα που
υφίστανται (π.χ. έκδοση εγγυητικής επιστολής κλπ) και σχετίζονται με τα έκτακτα
μέτρα.
4. Περιπτώσεις εξελισσόμενων συμβάσεων
• Να γίνονται δεκτά τα αιτήματα παράτασης για την υποβολή συμβατικών
παραδόσεων,

λόγω

των

εκτάκτων

μέτρων,

χαρακτηριζόμενα

ως

μη

εμπίπτοντα στην υπαιτιότητα του Αναδόχου.
• Οι εγκρίσεις παραδοτέων και πιστοποιήσεων να γίνονται με χρήση ψηφιακής
υπογραφής.
• Η προώθηση πιστοποιήσεων πληρωμών να γίνεται ψηφιακά.
• Οι πληρωμές λογαριασμών να πραγματοποιούνται χωρίς την προσκόμιση
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας με υπεύθυνη δήλωση των
δικαιούχων ότι θα προσκομίσουν τα ανωτέρω στοιχεία, μετά το πέρας των
εκτάκτων μέτρων. Οι δικαιούχοι θα δηλώνουν επίσης ότι εφ’ όσον δεν
υποβληθούν τα ελλείποντα παραστατικά, είναι υπόχρεοι στην άμεση
επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών.
• Οι

Διευθύνουσες

Υπηρεσίες

να

εγκρίνουν

τμηματικές

πιστοποιήσεις

εκτελεσθεισών εργασιών μέρους συμβατικών παραδοτέων, η υποβολή των
οποίων έχει παραταθεί.
5. Πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης
• Αναστολή πληρωμής Φ.Π.Α. μέχρι το πέρας των εκτάκτων μέτρων. Η
πληρωμή του Φ.Π.Α. στην συνέχεια να γίνει με άτοκες δόσεις σε αντίστοιχο
χρόνο με την ισχύ των εκτάκτων μέτρων.
• Παράταση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών μέχρι το πέρας των εκτάκτων
μέτρων.
• Παράταση της υποβολής όλων των φορολογικών υποχρεώσεων. Πιο
συγκεκριμένα:
−

Παρακρατούμενοι φόροι (μισθωτών υπηρεσιών και επαγγελματιών) για
Ιανουάριο και Φεβρουάριο

−

Τέλος χαρτοσήμου (έως να επανέλθει η κανονική λειτουργία στις Δ.Ο.Υ)
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−

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών (ΜΥΦ) έτους 2019

−

Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων
για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο

−

Βεβαιώσεις αποδοχών

−

Πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών και ρυθμίσεων

Επί πλέον προτείνουμε:
• Παράταση ΑΠΔ και καταβολής εισφορών για τους μήνες Φεβρουάριο και
Μάρτιο
• Παράταση πληρωμής ρυθμίσεων
• Δικαίωμα κατάθεσης του συνόλου των εντύπων του ΟΑΕΔ – ΣΕΠΕ έως ότου
ομαλοποιηθεί η κατάσταση χωρίς πρόστιμα
Κύριε Υπουργέ,
Είμαστε στην διάθεση σας για διευκρινήσεις ή οποιαδήποτε συνδρομή θεωρείτε ότι
μπορούμε να παρέχουμε
Ο Σύλλογος μας έχει ήδη ενημερώσει τα μέλη του για τα λαμβανόμενα μέτρα και για
τις προσπάθειες που γίνονται για τον περιορισμό των προβλημάτων από την
πρωτόγνωρη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε όλοι και η χώρα συνολικά.
Θα σας παρακαλούσαμε να εξετάσετε άμεσα τις προτάσεις / αιτήματα μας ώστε να
διευθετηθούν οι υπάρχουσες αβεβαιότητες στην λειτουργία του μελετητικού
δυναμικού της χώρας και να υπερβούμε την δύσκολη περίοδο με τον καλύτερο
τρόπο.
Με τιμή
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γ.Γραμματέας

Α.Πλέσιας

Ι.Πρέσβελος

1378_ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Κοινοποίηση
-Υπουργός Ανάπτυξης
-Υπουργός Εσωτερικών
-Υπουργός Οικονομικών
-Υπουργός Εργασίας
-Πρόεδρος Τ.Ε.Ε.
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