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Θέμα : Κατώτατα όρια – Συμβατότητα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής  

 Ένωσης (γνωμοδότηση κ. Ταγαρά) 

 

Κύριοι Τπουργοί, 

 

Όπως γνωρίζετε με την ψήφιση του Νόμου 4278/2014 (ΥΕΚ Α’157) καταργήθηκαν 

αιφνιδιαστικά τα κατώτατα και ανώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων. 

 

Η ΠΕΔΜΕΔΕ, ήδη από τον Μάιο με προειδοποιητικές επιστολές, (αρ.πρωτ. 

1549/05.05.2014, 1608/13.05.2014 & 1680/21.05.2014) όταν εκ διαρροών 

πληροφορήθηκε την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας, εξήγησε ότι η άνω των τριάντα 

ετών ύπαρξη των ορίων προϋπολογισμού έργων και το σύστημα των καλούμενων 

τάξεων είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο, για έργα κάτω του ορίου εφαρμογής 

(ποσού 5.186.000 €) των κοινοτικών οδηγιών. 

 

Η πολιτική αυτή επιλογή έχει  καταστροφικά αποτελέσματα για τον κλάδο, 

εξαφανίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το τοπίο των δημοσίων έργων και 

οδηγεί σε «φωτογραφικές» επιλογές αναδόχων, καθώς το σύστημα των καλούμενων 

τάξεων θα αντικατασταθεί από το σύστημα των «παρόμοιων εκτελεσμένων έργων», 

σύστημα που περιορίζει αφάνταστα τον ανταγωνισμό, αφού όπως είναι σε όλους 

γνωστό ότι την τελευταία πενταετία λόγω κρίσης, λίγες σχετικά επιχειρήσεις είχαν 

την ευκαιρία να γίνουν ανάδοχοι δημοσίων έργων. 

 

Η ΠΕΔΜΕΔΕ, για να στηρίξει τη θέση της, προσέφυγε σε αίτημα γνωμοδότησης 

έγκριτου περί των Ευρωπαϊκών θεμάτων νομικού γραφείου.  



 

Η γνωμοδότηση του καθ. Φ.Ν. ΣΑΓΑΡΑ πράγματι απαντά θετικά στο ερώτημα της 

Ένωσης, περί δυνατότητας ύπαρξης τάξεων και ορίων προϋπολογισμού, κάτω του 

ορίου εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών. υμπερασματικά, η γνωμοδότηση 

καταλήγει στα εξής : 

 

1. Για τις συμβάσεις χωρίς «βέβαιο διασυνοριακό ενδιαφέρον», υπό την έννοια 

της νομολογίας του Δ.Ε.Ε., ένα σύστημα αντίστοιχο (αλλά λιγότερο 

περιοριστικό) εκείνου του άρθρου 102 ν.3669/2008, δηλαδή το σύστημα των 

τάξεων, μπορεί να κριθεί συμβατό προς το κοινοτικό δίκαιο. 

 

2. Για την προσφυγή σ’ ένα τέτοιο σύστημα απαιτείται ή τροποποίηση του 

άρθρου 59 ν.4278/2014 ή, ως επικουρική λύση, ερμηνευτική εγκύκλιος προς 

τους αναθέτοντες φορείς ή/και τις αναθέτουσες αρχές. 

 

3. ε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να οριοθετούνται με κατά το δυνατόν ακρίβεια 

οι άνευ βεβαίου διασυνοριακού ενδιαφέροντος συμβάσεις, με κύριο κριτήριο 

την αξία τους (λχ. το 1/3 ή το 1/4 του κατωφλίου της οδηγίας, σήμερα 

οριζόμενο στο ποσό των  5.186.000 ευρώ), ενισχυτικά δε ως προς την απόδειξη 

της νομιμότητας με το κοινοτικό δίκαιο  θα λειτουργήσει και η θεμελίωση της 

ανάγκης προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η επίκληση 

τήρησης της αρχή της αναλογικότητας.  

 

4. ε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη συμμετοχή στις 

δημοπρασίες αντίστοιχων επιχειρήσεων από τα άλλα Κράτη μέλη. 

 

Κύριοι Τπουργοί, 

ας αποστέλλουμε την ως άνω γνωμοδότηση ελπίζοντας στην υιοθέτησή της εν όψει 

των αναμενομένων νέων ρυθμίσεων για τον κλάδο.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 


