
 
 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017 

Αριθ.Πρωτ.2292 

Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,  κ. Χρήστο Σπίρτζη    

 

Κοινοποίηση: 

Υπουργό Επικρατείας , κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη     

 

 

Θέμα: Θέσπιση εθνικής νομοθεσίας. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας θα θέλαμε να αναφερθούμε και 

πάλι  στα σοβαρά εκκρεμή θέματα που απασχολούν τον κλάδο των εργοληπτών 

δημοσίων έργων και χρήζουν επιλύσεως. 

1.Τα μητρώα των πιστοποιημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, που είναι ο 

απαραίτητος πυλώνας για τη λειτουργία του συστήματος παραγωγής των δημοσίων 

έργων.   

2. Η αντιμετώπιση των υπερβολικών εκπτώσεων στους διαγωνισμούς και ο 

προσδιορισμός  των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (ΑΧΠ).  

3. Η έκδοση των αναφερομένων στο Ν. 4412/2016 υπουργικών αποφάσεων 

προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις  του στο σύνολό τους . 

Όμως, εκτός των ανωτέρω, οφείλουμε να επισημάνουμε την επιτακτική 

ανάγκη  θέσπισης  εθνικής νομοθεσίας για την ενίσχυση των ατομικών και  μικρών  

εργοληπτικών επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής 

οικονομίας. 

Συγκεκριμένα πρέπει να θεσπιστούν εθνικοί κανόνες δικαίου για: 

1. Τον  καθορισμό των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων για έργα 

κάτω του ορίου της κοινοτικής Οδηγίας, για το οποίο  σας έχουμε ήδη 

αποστείλει τη γνωμοδότηση διακεκριμένου νομικού. 

2.  Τον αυτόματο αποκλεισμό των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών 

(Α.Χ.Π.) για έργα κάτω του ορίου της κοινοτικής Οδηγίας, για το οποίο  

σας έχουμε ήδη αποστείλει την πρότασή μας.  

Η νομοθέτησή τους  στο εθνικό δίκαιο είναι απολύτως συμβατή με την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και θα διασφαλίσει την επιβίωση των ατομικών και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων του κλάδου, που κινδυνεύουν να αφανιστούν.  

Εθνικοί κανόνες δικαίου για έργα κάτω του ορίου της Οδηγίας  ισχύουν  σε όλα τα 

κράτη της Ευρώπης . 



 

Κύριε Υπουργέ, 

Ζητούμε την άμεση θέσπιση εθνικών κανόνων δικαίου για έργα κάτω του 

ορίου της κοινοτικής Οδηγίας, που, εκτός των άλλων, αποτελεί κίνηση εθνικής 

αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας και θα συμβάλλει στην ενίσχυση των ατομικών, 

μικρών και μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων.  

Εν αναμονή ικανοποίησης του δίκαιου και εύλογου αιτήματός μας, 

παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


