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μέλος: 

Προς: τις Εταιρείες/Μέλη του ΣΕΓΜ 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 

Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 28/14 

Θέμα: Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Συζήτηση επί του νέου νομοσχεδίου περί 
δημοσίων συμβάσεων» 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 και ώρα 16:00’, στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑΪΣ, Λ. Βασ. Σοφίας 

99 (περιοχή πλ. Μαβίλη), ο ΣΕΓΜ θα πραγματοποιήσει Ημερίδα με θέμα «Συζήτηση επί του 

νέου νομοσχεδίου περί δημοσίων συμβάσεων» που συνέταξε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και δημοσιοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας. 

Με το νομοσχέδιο αυτό διαμορφώνονται νέα δεδομένα στην αγορά των μελετητικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, αφού προβλέπεται πλήρης κατάργηση του νόμου 3316/2005. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έκδοση των νέων Οδηγιών από την Ε.Ε., οι οποίες 

αντικαθιστούν τις Οδηγίες 17 και 18/2004 και οι οποίες εισάγουν νέα αντίληψη που στοχεύει 

περισσότερο στην ποιότητα και λιγότερο στη χαμηλή τιμή, θα επιφέρει νέα δεδομένα στην 

άσκηση της δραστηριότητάς μας.  

Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ έχει μελετήσει το νέο νομοσχέδιο, έχει ενημερωθεί για τις νέες Οδηγίες της 

Ε.Ε., έχει συζητήσει με τον Πρόεδρο και στελέχη της ΕΑΑΔΗΣΥ, με στελέχη του ΥΠΥΜΕΔΙ, καθώς 

και με στελέχη άλλων παραγωγικών φορέων, έχει ενημερώσει τα μέλη μας για τα τεκταινόμενα, 

με επιστολές και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και έχει συντάξει γενικές και ειδικές 

προτάσεις επί του νομοσχεδίου. 

Για την περαιτέρω ενημέρωση επί των εξελίξεων, την συνολική παρουσίαση του νέου 

νομοσχεδίου, την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων τόσο επί του νομοσχεδίου όσο και επί 

των προβλεπόμενων σ’ αυτό επικείμενων ρυθμίσεων (Μητρώα, Κανονισμοί Ανάθεσης & Εκτέλεσης 

συμβάσεων, κ.ά.), υπό το πρίσμα -μάλιστα- των δυσμενών εξελίξεων στον τομέα μας κατά την 

τελευταία περίοδο, το Δ.Σ. έκρινε σκόπιμη την διοργάνωση μιας στοχευμένης σχετικής Ημερίδας.  

Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην Ημερίδα αυτή και παρακαλούμε για 

την ενεργό συμμετοχή σας και την διατύπωση παρατηρήσεων, έτσι ώστε να συνδιαμορφώσουμε 

τις βασικές θέσεις και κατευθύνσεις του ΣΕΓΜ, τις οποίες θα προβάλλει το Δ.Σ. στην ΕΑΑΔΗΣΥ και 

στα εμπλεκόμενα Υπουργεία και θα προσπαθήσει να τύχουν αποδοχής.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
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