
 

 

         Αθήνα, 21 Αυγούστου 2017 

Αριθ.Πρωτ.2011 

Προς  

Τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Γεώργιο Καταπόδη 

  

Θέμα : Υπογραφή των ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ στα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής 

διαδικασίας για δημόσιες συμβάσεις έργων 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο απαράδεκτο και αναχρονιστικό θέμα της υπογραφής 

του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ από το σύνολο των μελών του ΔΣ του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα σε 

διαγωνισμό δημόσιας σύμβασης. 

Είχαμε την πεποίθηση, κατόπιν τόσων διαμαρτυριών μας,  ότι στα νέα πρότυπα τεύχη 

διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για δημόσιες συμβάσεις έργων η ΕΑΑΔΗΣΥ, θα λάμβανε 

υπόψη της τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς καθώς και τη νομική φύση των  

οικονομικών φορέων (ανώνυμες εταιρείες στη συντριπτική πλειοψηφία τους) και θα 

προχωρούσε σε απάλειψη της, αναχρονιστικής αυτής, υποχρέωσης υπογραφής του εντύπου 

από το σύνολο των μελών του ΔΣ του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα. Αντιλαμβάνεστε το 

πόσο αντιπαραγωγική διαδικασία αποτελεί για την εργοληπτική επιχείρηση  να έχει ανά 

πάσα στιγμή όλο το ΔΣ σε ετοιμότητα απλά για μια υπογραφή του εντύπου, που αποτελεί 

όμως ουσιαστική προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό, όταν ο νόμος ρητώς ορίζει τις 

αρμοδιότητες και εξουσίες που έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος και βάσει 

καταστατικού, δεσμεύει το νομικό πρόσωπο στις σχέσεις του προς τρίτους. 

Οι  Ενωσιακές Οδηγίες τις οποίες ενσωμάτωσε ο ν. 4412/2016 είχαν ως στόχο και την 

απλούστευση των διαδικασιών και την διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων 

εργοληπτικών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, αλλά οι ερμηνευτικές κατευθυντήριες 

οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ δυσχεραίνουν αντί  να διευκολύνουν την συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων. 

Ζητούμε λοιπόν την άμεση εισήγηση σας προς το αρμόδιο Υπουργείο για τροποποίηση της 

αναχρονιστικής και  αντιπαραγωγικής διάταξης, ώστε να εφαρμοστεί το πνεύμα και η ουσία 

των οδηγιών και να διευκολυνθούν οι μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεων, με την 

νομική μορφή  της ανωνύμου εταιρείας στην πρόσβαση τους στις δημόσιες συμβάσεις. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας 

 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 


