
 

          ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ--ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ  

      Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 

      segm@segm.gr, www.segm.gr 

 

 

 
  

μέλος: 

Προς : 

1. Τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων 

2. Βουλευτές Β΄ θερινού τμήματος 

3. Υπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ κ. Μ. Χρυσοχοϊδη 

4. Υπουργό Ανάπτυξης κ. Ν. Δένδια 

 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2014 
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 101/14 

 
 
Θέμα: Κρίσιμο θέμα στο άρθρο 71 του νομοσχεδίου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και 
άλλες διατάξεις» . 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα που πρέπει 

κατά τη γνώμη μας να αναδιατυπωθεί στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών 

που συζητείται αυτές τις μέρες στη βουλή, στο Μέρος Β΄ που αφορά τους Κανόνες σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων.  

Στο άρθρο 71, παρ.2αii ορίζεται ότι για την ποιοτική επιλογή των υποψηφίων, μεταξύ 

άλλων, θα ζητείται: «...α) ii) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών 

που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου 

ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη...». 

Ο κατάλογος αυτός αφορά τις παρόμοιες συμβάσεις που έχουν εκτελέσει οι υποψήφιοι 

και είναι ένα από τα βασικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής που χρησιμοποιείται παγίως σε 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο εφαρμόζεται σε αρκετές περιπτώσεις και στη 

χώρα μας. 

Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της ελληνικής αγοράς, ιδιαίτερα μάλιστα των 

τελευταίων χρόνων, για τον τομέα των συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών το 

χρονικό διάστημα της τριετίας δεν είναι αντιπροσωπευτικό και περιορίζει αναιτίως 

τον ανταγωνισμό, ενέχοντας τον σοβαρότατο κίνδυνο αφενός στρέβλωσης της εσωτερικής 

αγοράς, αφετέρου δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις αλλοδαπές 

επιχειρήσεις. Επιπλέον, ενέχει τον κίνδυνο φαινομένων «εικονικής» συμμετοχής 

οικονομικών φορέων (ημεδαπών ή αλλοδαπών) σε διαγωνιζόμενα σχήματα για την 

πλήρωση των απαιτήσεων τεχνικής ικανότητας (βλ. παρ. 3 του ιδίου άρθρου 71 του 

νομοσχεδίου). 
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μέλος: 

 

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, με 

την οποία οφείλουμε να εναρμονιστούμε μέχρι τις 18/4/2016, στο αντίστοιχο άρθρο της (βλ. 

Παράρτημα XII, Μέρος ΙΙ, παρ. α)ii) νέας Οδηγίας) ορίζει ότι: «...Εάν είναι απαραίτητο για 

τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή 

υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία...».  

Η ανωτέρω παράγραφος της νέας Οδηγίας πρέπει να συμπεριληφθεί, σε κάθε 

περίπτωση, στο παρόν νομοσχέδιο. 

 

 

Μετά τιμής 

 

 

 

Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. 

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

2. Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) 

3. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανώτερης Τάξης (ΣΤΕΑΤ)  

4. ΠΕΔΜΕΔΕ 

5. Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 

6. Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 


