Αθήνα, 28 Αυγούστου 2017
Αριθ.Πρωτ.2037
Προς
Τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Γεώργιο Καταπόδη
Κοινοποίηση:
 Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη
 Υπουργό Επικρατείας , κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη
 Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Μελετών της ΕΑΑΔΗΣΥ
Θέμα: Κατευθυντήρια Οδηγία 20/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ περί λόγων αποκλεισμού
από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή
μας και να ζητήσουμε να ληφθούν άμεσα υπόψιν οι παρατηρήσεις μας σχετικά με
την υποσημείωση υπ΄αριθμ. 82 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 20/2017 της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με τίτλο «Λόγοι αποκλεισμού από τις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
Συγκεκριμένα:
Με την ως άνω υποσημείωση επιχειρείται εκ μέρους σας, και μάλιστα κατά
τρόπο εσφαλμένο, η ερμηνεία της σαφέστατης διάταξης του άρθρου 73 παρ. 4 Ν.
4412/2016 και του αντίστοιχου άρθρου 57 παρ. 4 και 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ,
περί μέγιστης περιόδου αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από τις διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που δυνητικά μπορούν να εφαρμόζουν οι
αναθέτουσες αρχές.
Στην παρ. 7 του άρθρου 57 της ως άνω Οδηγίας ορίζεται ρητά ότι τα κράτη
μέλη καθορίζουν, εκτός των άλλων, τη μέγιστη περίοδο αποκλεισμού σε περίπτωση
που ο οικονομικός φορέας δε λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, η
οποία δεν υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου, αν δεν έχει
καθοριστεί η περίοδος αποκλεισμού από τελεσίδικη απόφαση. Επιπλέον εκ της
συμμετοχής μας στη FIEC είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι σε κανένα άλλο κράτος
της Ευρώπης δεν υφίσταται αντίστοιχη ερμηνεία.
Η διατύπωση «τρία έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος» είναι
σαφέστατη, δε χρήζει ερμηνείας, πολύ δε περισσότερο δε χρήζει ερμηνείας που να
αλλοιώνει τη βούληση του νομοθέτη και να παραβιάζει θεμελιώδεις θεσμούς του
δικαίου, όπως αυτόν της παραγραφής καθώς και το δικαιολογητικό λόγο ύπαρξής

της. Η τριετία αναμφισβήτητα άρχεται από το χρονικό σημείο που έλαβε χώρα το
γεγονός, που αποτελεί δυνητικά αιτία αποκλεισμού του οικονομικού φορέα. Εάν ο
νομοθέτης επιθυμούσε να ορίσει την έναρξη της τριετίας από το χρονικό σημείο της
επαρκούς αποδείξεως του σχετικού γεγονότος, όπως αναφέρεται στην υποσημείωση
82, θα το διατύπωνε ρητά.
Η παρερμηνεία της διάταξης αυτής δημιουργεί αλλοίωση του ανταγωνισμού
στις διαγωνιστικές διαδικασίες και εύλογη
αβεβαιότητα στις εργοληπτικές
επιχειρήσεις, μέλη της Ένωσής μας, όταν μάλιστα παρέχεται η δυνατότητα στις
αναθέτουσες αρχές να ορίζουν κατά την κρίση τους και κατά περίπτωση το χρονικό
σημείο έναρξης της τριετίας σε κάθε διακήρυξη.
Φρονούμε, πως, εκ παραδρομής, κύριε Πρόεδρε, δημιουργήσατε επιπλέον
προβλήματα και ανασχέσεις στην παραγωγική διαδικασία των δημοσίων έργων,
αφού αποδώσατε στην ως άνω διάταξη διαφορετική ερμηνεία από εκείνη που
πραγματικά έχει και ζητούμε την απαλοιφή της ως άνω εσφαλμένης ερμηνευτικής
προσέγγισης του Νόμου και της Κοινοτικής Οδηγίας (υποσημείωση 82 της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 20/2017 ΕΑΑΔΗΣΥ).
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
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