
 
 

Αθήνα, 2 επτεμβρίου  2014 

Αριθ. Πρωτ.2380 

Προς 

-  Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

 κ. Νικόλαο Δένδια 

- Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

 κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη 

 

 

Κοινοποίηση:  

-Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο 

- Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 

κ. Γεώργιο Γιαννούση 

-Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων 

κ. Ευστράτιο ιμόπουλο 

 

Θέμα : Επαναφορά των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων για συμμετοχή σε 

δημοπρασίες, για προϋπολογισμό έργων κάτω του ορίου (5.186.000 Ευρώ) 

εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού ΕΕ 1336/2013 (EEL 335 ως 14.12.2013) 

 

Κύριοι Υπουργοί 

Επανερχόμαστε στο θέμα, μετά την ψήφιση των νόμων 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157) και 

4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160), οι οποίοι ρητώς κατήργησαν τα ανώτερα και κατώτατα 

όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων ανά κατηγορία και τάξη, με βάση τα οποία 

είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις δημοσίων έργων οι εγγεγραμμένες 

εργοληπτικές επιχειρήσεις στο ΜΕΕΠ. 

Ήδη με προηγούμενες επιστολές μας ( με αρ. πρωτ. 1549/05.05.2014, 1608/13.05.2014 

και 1680/21.05.2014) σας είχαμε επισημάνει τη δυνατότητα διατήρησης νομοθετικού 

πλαισίου, με πρόβλεψη των ορίων προϋπολογισμού δημοσίων έργων, για 

προϋπολογισμούς κατώτερους του ποσού εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, 

δηλαδή του  ποσού των 5.186.000 Ευρώ, όπως σήμερα ισχύει με βάση τον σχετικό 

κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ήμερα επαναλαμβάνουμε εμφατικά την πρόταση μας για επαναφορά του 

συστήματος ορίων προϋπολογισμού (δηλαδή: καλούμενες τάξεις) αποκλειστικά για 

όρια προϋπολογισμού κάτω  του ορίου /πεδίου εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών. 



Όπως σας έχουμε αναλυτικά αναφέρει σε προηγούμενη επιστολή μας, οι διατάξεις 

του προοιμίου της ισχύουσας πλέον οδηγίας 2014/24 ΕΕ (που κατήργησε τις οδηγίες  

και 2004/17 ΕΕ και 2004/18 ΕΕ) δίδουν το δικαίωμα στις αναθέτουσες αρχές, 

ακριβώς για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους 

δημόσιους διαγωνισμούς, να είναι ευέλικτες προς όφελος των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, και χωρίς να συντελείται παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας να 

ευνοούν την ισότιμη συμμετοχή τους. 

Επίσης, σειρά σκέψεων της ίδιας οδηγίας, ιδιαίτερα οι σκέψεις με αρ. 78,90 και 124, 

συνηγορούν απόλυτα στο αίτημα μας για νομοθέτηση των ορίων προϋπολογισμού 

ως δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων κάτω του ορίου 

εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών. 

Κύριοι Υπουργοί,  

Θεωρούμε εύλογο, δίκαιο και σύμφωνο με την κοινοτική νομοθεσία το αίτημα μας 

για νομοθετική ρύθμιση των ορίων προϋπολογισμού ως δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς δημοσίων έργων, προφανώς κάτω του ορίου εφαρμογής των 

κοινοτικών οδηγιών, καθώς με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η πρόσβαση των  

μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχον υποστεί τεράστια 

οικονομική ζημία λόγω της κρίσης που διάγει η χώρα. Πιστεύουμε ότι με την 

επαναφορά των «καλούμενων τάξεων» θα ωφεληθεί ο ανταγωνισμός και θα 

επιτευχθεί ο σκοπός της κοινοτικής οδηγίας για διευκόλυνση της πρόσβασης των 

μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΥΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 
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