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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ:

ΣΧΕΤ.:

Κατάργηση κατωτάτων ορίων σε διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων
έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών - άρθρο 59 του Ν.4278/2014
(ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014)
(α) Το υπ'αριθµ. 129602/8-8-2014 έγγραφό σας.
(β) Η υπ' αριθµ. 13/20-8-2014 εγκύκλιος της Γεν. Γρ. ∆ηµοσίων Έργων.

Κυρίες / Κύριοι,
µε το (α) σχετικό έγγραφό σας ορθά ενηµερώνετε ότι σε συνέχεια του άρθρου 59 του
Ν.4278/2014 η κατάργηση των κατωτάτων ορίων εφαρµόζεται και σε εκκρεµείς διαδικασίες
ανάθεσης δηµοσίων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και µε
διαπραγµάτευση) στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές µέχρι τις 4-8-2014,
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου.
Ωστόσο στη συνέχεια του εγγράφου σας συµπεραίνετε ότι όσες διαδικασίες δηµοπράτησης
δεν έχουν φθάσει στο στάδιο υποβολής προσφορών, θα πρέπει να επαναπροκηρυχθούν µε
προσαρµογή των τευχών δηµοπράτησης βάσει του άρθρου 59 του Ν.4278/2014,
συµπέρασµα που δεν προκύπτει από την ορθή ανάγνωση του νόµου.
Όπως εύκολα αντιλαµβάνεστε η διαδικασία επαναπροκήρυξης διαγωνισµών είναι µια
χρονοβόρα διαδικασία, η οποία θα αποβεί εις βάρος της έγκαιρης και ταχείας εκτέλεσης των
έργων µε καθυστέρηση στις απορροφήσεις των κοινοτικών πόρων ενώ επιπλέον, όπως
προκύπτει και από το συνηµµένο ενηµερωτικό σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου του
Συνδέσµου µας αλλά και από την (β) σχετική εγκύκλιο της αρµόδιας ΓΓ∆Ε, πρόκειται για µία
περιττή διαδικασία, αφού η κατάργηση των κατωτάτων ορίων είναι άµεσης εφαρµογής
και καταλαµβάνει όλες τις εκκρεµείς διαδικασίες στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί
προσφορές µέχρι τις 4-8-2014 ανεξάρτητα από τις τυχόν αντίθετες προβλέψεις των
οικείων διακηρύξεων.
Επί τη ευκαιρία σας γνωρίζουµε ότι ήδη από τις 5/8/2014 και µετά στις δηµοπρατήσεις
έργων γίνονται δεκτές οι προσφορές όλων των εργοληπτικών επιχειρήσεων που, βάσει των
νέων ρυθµίσεων, έχουν δικαίωµα συµµετοχής, χωρίς κανένα πρόβληµα ή ένσταση.
Κατά συνέπεια παρακαλούµε για την επείγουσα σχετική ορθή ενηµέρωση των
Υπηρεσιών σας µε νεότερο έγγραφό σας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν.: Το από 8.8.2014 Ενηµερωτικό Σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ µε θέµα:
"Κατάργηση

κατωτάτων

ορίων

προϋπολογισµού

δηµοσίων

έργων

ως

προϋπόθεσης

συµµετοχής στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων"
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