
 
        Αθήνα, 5 Μαίου 2014  

Αριθ. Πρωτ.1549 

 

Προς  

 Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  

κ. Κων/νο Χατζηδάκη 

 Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη 

 Πρόεδρο Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων 

κ. Δημήτριο Ράικο 

 

Κοινοποίηση : 

- Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων–ΕΣΠΑ 

  κ. Γεώργιο Γιαννούση 

- Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων 

  κ. Στράτο Σιμόπουλο 

 

Θέμα : Διατήρηση κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων για συμμετοχή σε 

δημοπρασίες. 

 

Κύριοι,  

Σύμφωνα με πληροφορίες μας τις τελευταίες ημέρες κυοφορείται τροποποίηση της 

υφιστάμενης νομοθεσίας που πρόκειται να καταργήσει τα κατώτατα όρια 

προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργων στα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, αναλόγως της τάξης στην 

οποία ανήκουν. 

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας και τη δυσαρέσκειά μας για το ενδεχόμενο 

αυτό, το οποίο θα σημάνει αυτόματα το θάνατο όλων των ατομικών και 

μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων της χώρας, που  αποτελούν τη 

ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. 

Επειδή το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δίδει αντικείμενο εργασίας και στις μικρές και 

τις μεγάλες εργοληπτικές επιχειρήσεις , αφού αναλόγως της τάξης , της εμπειρίας , 

της στελέχωσης και των οικονομικών δυνατοτήτων τους αναλαμβάνουν την εκτέλεση  

των  αντίστοιχου προϋπολογισμού έργων , πρέπει να διατηρηθεί αναλλοίωτο προς 

όφελος του τεχνικού κόσμου και των χιλιάδων εργαζομένων και  συνεργαζομένων με 

αυτόν. 

Άλλως και στην δυσάρεστη  περίπτωση που  οι πληροφορίες μας είναι αληθείς, 

δεδομένης της οικονομικής κρίσης, της ελαχιστοποίησης του αντικειμένου εργασίας, 

της συνεχούς περικοπής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  και της 



οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έχουν περιέλθει τα μέλη μας θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να διατηρηθούν τα υφιστάμενα κατώτατα όρια για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην Α1, Α2, 1η και 2η τάξη του ΜΕΕΠ, ικανή 

αναγκαία και άκρως απαραίτητη  συνθήκη για την επιβίωσή τους. 

Το αίτημά μας αυτό, το οποίο  είναι σύμφωνο και με την κοινοτική νομοθεσία 

(Οδηγία 2004/18 ΕΕ), τις διατάξεις της οποίας έχουμε ενσωματώσει στο ελληνικό 

δίκαιο (Ν.3669/2008 – ΦΕΚ 116Α, όπως ισχύει σήμερα) και που ισχύουν  για έργα 

προϋπολογισμού άνω του ποσού των  5.186.000 ευρώ, σκοπεύουμε να το 

υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο, ακολουθώντας τον καταστατικό σκοπό της 

Ένωσής μας  για την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας. 

Ελπίζοντας σε αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων για τον κλάδο, είμαστε στη διάθεσή 

σας για κάθε διευκρίνιση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Αντιπρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 


