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Θέμα: Περιορισμοί συμμετοχής σε διαγωνισμούς τεχνικών έργων και μελετών 
τεχνικών έργων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ' αρίθμ. Ares (2014) 2964632/10-9-2014 επιστολή της 

ενεργοποίησε το άρθρο 91 1 (β) του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 διακόπτοντας τη 

διαδικασία πληρωμής των αιτήσεων περιόδου Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε 

πληροφορίες για τις συμβάσεις που συνάφθηκαν με βάση το Ν.3669/2008 και εφαρμόστηκαν 

τα κατώτατα όρια για την υποβολή προσφορών από υποψήφιους Έλληνες αναδόχους με 

βάση το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) Δημοσίων Έργων το οποίο τηρείται 

από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Η χρήση κατωτάτων ορίων κρίθηκε 

ότι ήταν κατά παράβαση των οδηγιών 17/2004 και 18/2004 γιατί είχε σαν αποτέλεσμα τον 

αποκλεισμό ενδεχόμενων υποψηφίων αναδόχων, που ήταν ικανοί να εκτελέσουν το έργο. 

Αντίστοιχο θέμα τέθηκε και για το μητρώο μελετητών που χρησιμοποιείται κατά την ανάθεση 

μελετών ταυ Ν.3316/2005. 

Σημειώνουμε ότι με τον Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014), άρθρο 59, καταργήθηκαν όλα 

τα κατώτατα όρια τόσο για τα έργα όσο και τις μελέτες. Κατά συνέπεια για τις συμβάσεις που 

οι διαγωνισμοί τους θα διενεργηθούν μετά την τροποποίηση του Νόμου δεν πρέπει να τίθεται 

το κατώτερο όριο πτυχίου για την δυνατότητα υποβολής προσφορών. 

Μετά από ανταλλαγή σχετικής αλληλογραφίας συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

τα κριτήρια προσδιορισμού των επηρεαζόμενων συμβάσεων, καθώς και το ύψος της 

διόρθωσης που θα επιβληθεί στις πληρωμές των συμβάσεων αυτών κατ' εφαρμογή των 

κατευθυντηρίων γραμμών για τις διορθώσεις. 
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